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Tid: 4 maj 2017 kl. 1830. 
Plats: Konferensrum Fuga i Stadshuset 
 
Närvarande: Pehr Lind, Håkan Hall, Mats Johansson, Anne Kawecki och Helena Hellman.  

§1. Formalia 
Dagordningen godkändes. Till justeringsman valdes Lars Ljungdahl. 

§2. Ekonomi 
Lars har via mail meddelat att efter att ha betalt 1800 kr för årsmötesfikat så har vi 35600 kr på 
kontot. Helena kollar om Lars har skickat in årsredovisningen. 

§3. Inkommen post 
Håkan har skickat ut det som har kommit på krets-mailen. Mottagaren av vanlig post var ej 
närvarande på mötet. 

§4. Pågående ärenden 
Södertälje 

Vi har ett ärende som rör Kallfors och sen vet vi att det enligt planerna ska byggas mycket i 
Östertälje.  

Nykvarn 

Det planeras ett grustag rakt söder om Vällingen, som det kommer tas väldigt mycket grus från. Det 
kommer även ligga nära Yngern. Håkan kollar med Lars Klasén, då området ligger i Södertälje. 

Håkan berättar om Hökmossen 2b: Man planerar att bygga ett bostadsområde endast tio meter från 
en våtmark. Till öster om våtmarken kommer en hästgård att ligga och till väster Yngern. Håkan 
tänker upp ärendet med länskretsen och juristerna. 

Miljö-departementet har fortfarande inte hört av sig om älgbostad. 

Pehr skriver under och skickar in föreningsanmälan till Nykvarns kommun. 

§3. Kommande aktivitet 
Håkan påminner om fågelskådningens dag 7/5. 

Avresan mot Östermalma avgår kl 11.30 från Södertälje station. Pehr ser till att fakturan skickas till 
Lars. 

§5. Höstprogram 
7/9 medlemsmöte matsvinn. 

17/9 höstvandring från stora Alsjön , mot Horssjön och tillbaka. 

Yngern-dag med bl a Bjarne Tuturen. Kan han komma på en helg? 

 5/10 medlemsmöte skogsvård. 

2/11 medlemsmöte växter/naturskyddsföreningens miljömärkning (kontakt med riksorganisationen 
för att få tag på föreläsare). 

7/12 medlemsmöte Södertäljes miljöstrateg. 

11/1 naturskyddsföreningens miljömärkning 

Promenader i naturreservat, t ex Bergvik, det gamla tegelbruket vid Lina, Moraån på våren och tyst 
vår med Kimmy Jonsson. 



Sid 2(2) 

§6. Övrigt 
Kvällens föreläsare Kimmy Jonsson kom inte, vilket kan bero på att vi har glömt att påminna honom.  

Mats har varit på en föreläsning om plast på Åsögatan på Södermalm, där han fått lära sig om 
plastens påverkan på den marina miljön. Anne berättade också. Det är väldigt viktigt att återvinna 
plast, eftersom den binder till sig kemikalier. Den innehåller också mjukgörare och tungmetaller, vilka 
i sig är skadliga för allt liv. Håkan påpekade om att vi behöver köra en drive om återvinning i Nykvarn 
(man byter system för återvinning). 

Håkan berättade om möte med Nykvarns vision som han deltagit i. Det fanns inte något miljömål 
med och inte heller något utrymme för kritik. Vi är dock ombedda att hjälpa till med 
visionsskrivandet. Håkan och Pehr skriver ihop något.    

En medlem påpekade att kvällens aktivitet inte syntes på hemsidan, vilket är oroande. 

§7. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir 8 juni kl. 1830 i Båtklubbens klubbhus vid Hökmossebadet i Nykvarn. 

§8. Mötet avslutades. 
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Helena Hellman   Anne Kawecki 

 


