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Tid: 7 december 2017 kl. 1830. 
Plats: Konferensrum Fuga i Stadshuset 
 
Närvarande: Pehr Lind, Lars Ljungdahl, Mats Johansson, Anne Kawecki och Helena Hellman. Med på 

aktivitet och möte var även Alf Claesson och Lars Klasén. På aktiviteten var även två 
ytterligare medlemmar närvarande. 

§1. Formalia 
Dagordningen godkändes. Till justeringsman valdes Anne Kawecki. 

Protokollen från november gicks igenom och godkändes. 

§2. Ekonomi 
Vi har lagt ut 670 kronor sen förra styrelsemötet. 

§3. Inkommen post 
Ingen vanlig post har kommit in. 

§4. Pågående ärenden 
Södertälje 

i Bränninge-Pehrshagen har lokalpolitikerna beslutat exploatera ett stort område för handel och 
logistik. Området som är mycket fint består av värdefull naturmark (både jordbruk och våtmark) med 
böljande ängar. Både Miljöpartiet och Vänstern i Södertälje har gått med på detta, vilket deras riks-
organisationer inte gillar. 

Vår överklagan av Hall har inte gått igenom. Kommunens planer för det här området har varit på 

gång länge, i många år. Det är dock inget vi fått på remiss än. 

Nykvarn 

Inget nytt att rapportera. 

§5. Genomförda aktiviteter 
Under kvällens aktivitet närvarade förutom styrelsen (fem personer), ytterligare personer. 

§6. Kommande aktiviteter 
11 januari Medlemsmöte och föredrag om ”Hur länge räcker jorden till?”. 

§7. Övrigt 
Anne påminde Lars Ljungdahl om att skicka boken ”Tyst vår” till vinnaren av tipspromenaden. 

Vårprogrammet  

Lars Ljungdahl undrar om alla datum och klockslag i vårprogrammet stämmer. Ett fotografi på 
Sörmlandsleden saknas i programmet. Han påpekar att det kan vara bra att följa copyright. Lars tittar 
igenom sina bilder igen och se om han hittar något användbart. Programmet skickas runt igen mellan 
Pehr, Lars och Håkan Hall.  

För 11 januari är lokalen Demokrati bokad. Mats tar kontakt med kommunen (Södertälje) och 
Länstidningen för information inom Södertälje om aktiviteten. Håkan ordnar med desamma för 
Nykvarn. 

Kvällens aktivitet: Tomas Thernström, avfallssamordnare Södertälje kommun. 

Alla kommuner ska ha en avfallsplan. Södertälje har väldigt stora problem med nedskräpning, vilket 
framför allt beror på alla fimpar.  

 



Sid 2(2) 

Matsvinn 

Vi producerar avfall i samma utsträckning som vi har ekonomisk tillväxt. Gröna påsen, som används 
för komposterbart avfall, fungerar bra i villaområdena, men inte alls i områden med flerfamiljs-
bostäder. När gröna påsen sorteras ut från annat avfall, och sen åtskiljs från sitt innehåll, går alltid 
lite matavfall förlorat med påsen. När påsarna sorterats bort, mals de ner och hamnar på åkern. I och 
med att resterna av påsen utgörs av mikroplaster blir de där ett problem. Telge Återvinning utreder 
om man ska fortsätta med gröna påsen, eller om det finns en bättre metod för att ta hand om våra 
matrester. Idag gör man inget för att minska svinnet.  

Om sista förbrukningsdag har passerat, slängs ofta maten, som fortfarande kan vara fullt ätlig. För att 
undersöka om maten kan vara ätbar, kan man titta, lukta och smaka på den. Göra en meny för 
veckan, skriva handlingslista innan man går till affären och handlar. 

Vanliga orsaker till att man inte sorterar ut sitt matavfall är att man har för lite utrymme i köket, dålig 
tillgång till påsar, att man ser dessa som gratis påsar man kan använda till annat och ren lathet. 
Andra orsaker är att man inte har fått information, man är ensamstående och därmed har för lite 
matavfall för att sortera det, det luktar illa och man får blomflugor. 

Värdena för gröna påsen blir dåliga, eftersom en del slänger allt där. De som sorterar gör det 
däremot bra. Otydligt vem som har informationsansvaret. Detta syns först när informationen inte når 
invånarna. Genom miljönären lär sig barnen via dagis och skolor att sortera. De lär i sin tur sina 
föräldrar. 

§8. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir 11 januari 2018 kl. 1800 i Demokrati i Södertälje Stadshus. 

§9. Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman   Anne Kawecki 

 

Södertälje 


