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Tid: 8 juni 2017 kl. 1830. 

Plats: Båtklubben, Hökmossbadet Nykvarn 

 

Närvarande: Pehr Lind, Håkan Hall, Lars Ljungdahl, Mats Johansson, Anne Kawecki och Helena 

Hellman. Närvarande var även medlemmar 5 medlemmar och Alf Claesson. 

§1. Formalia 
Dagordningen godkändes. Till justeringsman valdes Håkan Hall. 

§2. Inkommen post 
Inget av värde på kretsmailen. 

§3. Pågående ärenden 
Södertälje 

Svevia har lämnat in överklagan eller förtydligande rörande bergtäkten i Hall. 

Det finns en detaljplan för området omkring Östertälje. Vår remiss skickades in i mitten av maj. Anne 
skrev också ihop en text och skickade in. 

Grustäkt söder om Vällingen handlar antagligen om gamla synder. Ett beviljat tillstånd är svårt att få 

bort, med vi får bevaka att det inte utökas. 

Nykvarn 

Vår överklagan om Älgbostad har avslagits utan egentlig motivering. Lilla Måsnaren kommenterades 

överhuvudtaget inte. 

Detaljplan för Hökmossen 2b kommer antagligen till hösten. 

§4. Genomförda aktiviteter  
Utflykten till Öster malma blev lyckad 

§5. Kommande aktivitet 
Som vanligt så är det slåtter på tullgarn i augusti. De har kämpat på några få, men nu verkar det som 

att flera är på gång. 

§6. Höstprogram 
3/9 Yngerndag. En Yngerndag nere vid badet tidigt i september. Vi kan bjuda bl. a. Bjarne Tuturen, en 

eldsjäl som kan mycket om Yngern och har dykt i sjön.  Håkan tycker inte att han fått så mycket 

respons från oss andra och han orkar ej göra allt detta själv. Lars ska försöka få tag på Tuturen. Alf 

försöker få någon från länsstyrelsen som pratar om vatten och någon från riks som pratar 

ekosystemtjänster. Pernilla Barrud skulle kunna prata om Nykvarns vattenplan. En söndag kl. 14 är 

antagligen en bra tid. 

7/9 Medlemsmöte i Södetälje stadshus. Vi bjuder in Ebba Jordelius från Södertäljes miljökontor. 

17/9 Friluftsdag i Tvetaberg. Samarrang med Friluftsfrämjandet.  

24/9 Höstvandring (från stora Alsjön mot Horssjön och tillbaka). 

5/10 Medlemsmöte i Södertälje stadshus. Malin Sahlin från Naturskyddsföreningen diskuterar 

aktuella naturvårdsfrågor inom skog och skogsbruk 

2/11 Medlemsmöte. Förslag om att bjuda in Nykvarns miljöstrateg för att prata om matsvinn.  

7/12 Medlemsmöte i Södertälje stadshus. Förslag om att bjuda in Naturskyddsföreningens Kimmy 

Jonsson om arter som försvinner på grund av klimatförändringarna. 



Sid 2(2) 

Vi pratade om vilken bild vi ska ha till programmet. Det skulle vara bra med en bild på en bergtäkt i 

Södertälje. Lars Klasén kan ha fina bilder på bergtäkt i Hall eller Bränninge. 

Håkan kan skriva ihop en text ganska snart och skicka till Lars Ljungdahl. Programmet ska vara klart 

till v 30. 

§7. Övrigt 
Elisabeth Hall har skrivit ihop en text för Vision Nykvarn. 

§8. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir 8 juni kl. 1830 i Fuga i Södertälje Stadshus. 

§9. Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Helena Hellman   Håkan Hall 

 


