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Tid: 2 november 2017 kl. 1830. 
Plats: Konferensrum Fuga i Stadshuset 
 
Närvarande: Pehr Lind, Håkan Hall, Lars Ljungdahl, Mats Johansson, Anne Kawecki och Helena Hellman. 

Närvarande under aktiviteten var även tre ytterligare medlemmar och Sandra Tirén (varit 
trainee på riks). Förutom styrelsen var en medlem kvar på mötet. 

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

Protokollen från oktober gicks igenom och godkändes. 

§2. Ekonomi 
Inte hänt något på kontot. Det kostar en hel del att skicka ut programmet med vanlig post. Alla har 
dock inte en mail-adress eller ens internet eller dator, därför behöver vi fortsätta skicka ut 
programmet. 

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

§4. Pågående ärenden 
Södertälje 

Inget nytt på gång i Södertälje. 

Nykvarn 

Kommunen planerar att bygga vid Taxingeån, vilket vi behöver hålla koll på. 

För Älgbostad har villorna dragits tillbaka lite från sjön. Istället har man lagt till en park. Dessutom har 
kommunen gjort en ordentlig vattenplan, vilket saknades förut. Det kommer förstås bli problem med 
dagvatten med bebyggelse så nära sjön. Det ser dock mycket bättre ut nu. Vägen är dock fortfarande 
inte dimensionerad för antalet människor som ska bo där. Det här ärendet är inte ute på samråd än.  

Vi behöver få hit någon remisskunnig från riks förslag till hösten. 

§5. Kommande aktivitet 
7/12 Håkan hoppas få tag på Södertäljes kostchef. Han ska försöka kontakta henne igen. Det här 
mötet startar 18.00, eftersom vi ska äta julbord klockan 19 på Wendela Hebbe. Lars Ljungdahl bokar 
julbordet. 

§6. Övrigt 
Rufs 

För Södertälje ser Lars inget negativt. Håkan tycker att RUFS 2050 verkar vettig, enligt vad Pehr skrev. 

Förslag till program för våren 

11/1, Håkan frågar alla som kan tänkas kunna ämnet. Representant inbjuden från riks. 

5/3 Årsmöte: Föredrag om Sörmlandsleden. De som ska stå för aktiviteten vill inte binda sig till ett 
datum så här långt i förväg, men för vår del behöver vi ha namn i programmet (folk att veta). Vi kan 
skriva att företrädare från föreningen är inbjudna att prata om Sörmlandsleden.  

5/4 Moraån. Lars kollar om någon från hembygdsföreningen kan komma och prata. 

14/4 Fjällstation och visning av Rördrommen. Aktiviteten är på kvällen och vi åker klockan 16 från 
Södertälje. Vi kanske kan samarbeta med Södertälje ornitologerna för den här aktiviteten.  

3/5 fågelviskaren frej 

5/5 Fågelmorgon ute på Tullgarn. Fågelskådningens dag. 



Sid 2(2) 

27/5 Vandring på Sörmlandsleden från Nykvarn till Sandstorpsbadet. 

/6 Skogsinventering. Håkan kollar om Bjarne Tuturen kan komma och prata. 

Pehr skriver text om vandringen längs Sörmlandsleden. 

Annat 

Lars klasén arbetar mycket med remisser och skriver blänkare i tidningen, men kommer aldrig på 
mötena vilket Pehr skulle önska.  

Anne har mailat vinnaren av tipspromenaden. Hon kan dock inte komma och hämta ut sin vinst p.g.a. 
semester. Lasse köper in några exemplar av ”Tyst hav” och skickar en till vinnaren. 

En bonde på Mörkö vill bygga ett bostadsområde på sin mark och har därför kontaktat Lars Klasén.  

En tjej från riks har ringt Lasse, eftersom hon vill lära oss värva medlemmar, samt göra de vi har mer 
aktiva. 

En kille från riks har kontaktat oss angående energianvändningen inom Södertälje-Nykvarn, vilket 
Lasse tycker är intressant. 

Naturcentrum vill vara med på vår Ugglespaning och önskar att vi håller dem informerade om våra 
aktiviteter. De har Södertälje kommun som huvudman. 

Vi pratade om huruvida allting från Nykvarn finns med på hemsidan. Lasse har nog fått allt och då 
finns det på hemsidan.   

Sandra Tirén har varit trainee på riks och har en kommunikationsuppgift kvar från den perioden. Hon 
vill skriva en debattartikel och hade därför kontaktat Håkan. Bornsjökilen nämndes direkt som 
förslag, samtidigt som Sandra verkade mer intresserad av att skriva om matsvinn. 

§7. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir 7 december kl. 1800 i Menuett i Södertälje Stadshus. 

§8. Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman   Håkan Hall 

 

 

Kvällens aktivitet 

Rolf Wahlström var hemma med förkylning så Håkan berättade med hjälp av Lars om rödlistade 

växter. Stort tack till Rolf för intressant material. 


