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Tid: 7 september 2017 kl. 18
30

. 

Plats: Konferensrum Fuga i Stadshuset 

 

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

Hellman. Elisabeth Hall samt ytterligare en medlem deltog under kvällens aktivitet. 

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

Protokollen från maj och juni gicks igenom och godkändes. 

§2. Ekonomi 
Lars meddelar att v just nu har 60 664,82 kronor på kontot. 

§3. Inkommen post 
Lars har inte sett någon vanlig post. Håkan har skickat vidare det som har kommit och det har inte 

kommit mycket. 

§4. Pågående ärenden 
Södertälje 

Vi hade synpunkter på uppvärmningen vid Hall. Det borde stå med i planen hur området ska värmas 

upp, i synnerhet om det finns fjärrvärmen som granne (det står alltså inget i planen hur 

uppvärmningen ska ske). 

Nykvarn 

Folk gillar inte de höghus på elva våningar (Kampanilen) som planeras byggas i Nykvarns centrum. 

Pehr återkommer om rufs, bra om vi tittar på det. 

§5. Genomförda aktiviteter  
Den enda aktivitet som genomförts under sommaren är slåttern. Ingen från styrelsen var där, så vi 

kan inte säga något om det. 

§6. Kommande aktivitet 
17/9 Familjedag i Tvetaberg. Håkan har fått förhinder och kan inte ta det. Pehr skulle kunna ta det 

tillsammans med Anne och Mats. 

24/9 Vandring vid stora Alsjön. 

§7. Övrigt 
Lars klasén vill att vi ska skicka in våra remisser som word-dokument. Pehr har ändrat dokument till 

pdf, skrivit under och scannat in, för att till slut skicka det digitalt. Lars föreslår att vi skickar in två 

olika dokument digitalt - en pdf och en inscannad underskriven pdf.  Lars pratar med Lars Klasén om 

detta. 

Elisabeth berättade om Vision Nykvarn. Vi lägger det hon skrivit om det tills vidare under remisser på 

hemsidan. 

Förslag på aktiviteter till våren 2018: Förlägga styrelsemöte till Lina Naturskola, 

Bjuda in Carolina Hillerdahl Ljungquist för att prata om Bornsjö-Yngern-kilen, Karl Axel om naturvård 

+ vattenplanering, Ebba om hållbarhet. 

Håkan kontaktar Södertälje kommun om matsvinn och försöker få någon som pratar om det. 

7/12 Förslag på julbord på Vidbynäs, det kan dock bli svårt att ta sig dit för folk. Pehr föreslår att det 

går att ordna samåkning, Vi skulle kunna be kvällens föredragshållare (från Södertälje kommun) att 
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komma dit, så har vi kvällens aktivitet och möte där. Ett närmare alternativ, som också är lättare att 

ta sig till, är Park Hotell. Lars preliminärbokar bord för ett tiotal. Först kan vi ha aktivitet och möte i 

kommunhuset, och sen gå till Park Hotell för julbord. 

§8. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir 5 oktober kl. 18

30
 i Fuga i Södertälje Stadshus. 

§9. Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman   Håkan Hall 

 

 

 

 

 

Karl Axel från Södertälje kommuns miljökontor.  

Berättade före mötet vad de olika delarna i kommunen gör. På miljökontoret arbetar nästan 40 

personer. 16 personer arbetar med tillsyn enligt miljöbalken. Kommunekologen är den enda som kan 

arbeta strategiskt. Många av miljökontorets anställda är låsta i det lagstyrda som kommunen måste 

göra. 

Gick igenom definitionen för ekokommun: använda förnybara naturresurser, undvika ej nedbrytbara 

ämnen, främja mångfald, hushållning med resurser, tvärsektoriell samverkan samt främja 

erfarenhetsutbyte. 

Berättade också om vad hållbara vattensystem är. Många vet inte vad som händer efter att man 

spolat i toaletten. Det går att odla med näringsämnena. Genom att anlägga konstgjorda vårmarker 

kan man förhindra att näringsämnena kommer ut i vattendrag. I en åker finns så mycket 

mikroorganismer att mycket bakterier avdödas redan där. Planläggningen av Almnäs är mycket viktig 

för Måsnarens framtida hälsa. 


