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Tid: 5 oktober 2017 kl. 18
30

. 

Plats: Konferensrum Fuga i Stadshuset 

 

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

Närvarande under aktiviteten var även ytterligare fem medlemmar (bl a Bjarne), varav 

flera var nya. Förutom styrelsen var tre medlemmar kvar på mötet. 

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

Protokollen från maj och juni gicks igenom och godkändes. 

§2. Ekonomi 
Vi har just nu 50 000 kr på kontot. Det som kostat mycket pengar den här gången är framför allt 

utskicket av programbladet. 

§3. Inkommen post 
Ingen vanlig post har kommit in. Håkan har skickat vidare det som har kommit på kretsmailen. 

§4. Pågående ärenden 
Södertälje 

Vi har skickat in våra remissvar för ärendena Hall och Marinan, men de är fortfarande aktuella. 

Nykvarn 

Det finns gröna kilar och värdekärnor inom området för RUFS. Eftersom det intressanta finns i den 

utökade versionen, tittar styrelsen på det till nästa möte och beslutar då hur vi ska göra.  

Elisabeth hall har sammanställt bakgrundsfakta för Hökmossen 2b, som Pehr får sätta ihop. I 

detaljplaneområdet finns en nyckelbiotop, Lars Klasén och Lars Ljungdahl bör titta på ärendet. Håkan 

mailar handlingarna till dem. Lars Ljungdahl påpekar att vi inte kan göra så mycket juridiskt för 

Yngern (även fast det finns en nyckelbiotop inom detaljplaneområdet), däremot kan vi påverka 

opinionen i sjöns favör.  

Stora bostadsområden är planerade längs järnvägen mot Läggesta. 

§5. Genomförda aktiviteter  
17/9 Familjedagen vid Tveta friluftsgård var lyckad (700 personer kom). Pehr föreslog att den som 

fick flest rätt på tipspromenaden får en bok. Anne har rättat svaren och mailar Isabella Ekman som 

hade alla rätt att hon kan hämta sin bok vid nästa styrelsemöte. Vi har tidigare köpt in böcker för att 

kunna ge till föreläsare och liknande. Lars har flera kassar med böcker i garaget. Tyst vår kostar 40 kr. 

Vi beslutar att Lars köper in några stycken.  

24/9 Vandringen vid Stora Alsjön var mycket lyckad. 

§6. Kommande aktivitet 
2/11 Rödlistade kärlväxter. 

7/12 Håkan hoppas få tag på Södertäljes kostchef. 

11/1 Ebba Jordelius miljöekolog i Södertälje. 

Förslag på aktiviteter för våren 

Kjell Andersson och Peter Svärd berättar om Sörmanlandsleden i allmänhet. En del av leden gås 

under våren och resten gås under hösten.  

Lars vill gärna ha med Moraån, men då vill Pehr att någon från Södertälje är ansvarig. 

Hembygdsföreningen brukar vara engagerad i Moraån. 

Pehr vill gärna lyssna på Rörommen. 



Sid 2(2) 

Det skulle vara intressant att ha med Bjarne på en Yngern-dag. Vargspåraren skulle också vara kul att 

ha en aktivitet med.  

Aktiviteten på årsmötet skulle kunna vara ett föredrag om Södermanlandsleden. Förslag på datum är 

torsdag 8/3. Håkan kollar om han kan boka Sländan (lokal i Nykvarn).  

§7. Övrigt 
En medlem har klagat på att programmet var sent, så till nästa möte måste vårens programpunkter 

vara klara. 

Nykvarns kommun kan bråka om vi inte skickar in underskrivna remisser, medan Södertälje säger ok 

till ej underskrivet. 

§8. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir 2 november kl. 18

30
 i Fuga i Södertälje Stadshus. 

§9. Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman   Håkan Hall 

 


