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Tid: 11 Januari 2017 kl. 1830. 
Plats: Konferensrum Demokrati i Stadshuset 
 
Närvarande: Pehr Lind, Håkan Hall, Mats Johansson, Anne Kawecki och Helena Hellman.  

§1. Formalia 
Dagordningen godkändes. Till justeringsman valdes Anne Kawecki. Föregående protokoll tas upp på 
nästa möte, eftersom en av de ordinarie ledamöterna, Lars Ljungdahl ej är närvarande på mötet. 

§2. Ekonomi 
Vår ekonomi i ordning. Kassören Lars Ljungdahl fixar bokslutet de närmaste dagarna. 

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

§4. Pågående ärenden 
Södertälje 

Angående bergtäkten i Hall, sa vi att vi inte skulle göra mer. Lars Klasén verkar ha fått nytt intresse i 
frågan under jul. Pehr vet ej vad som hänt i frågan. Lars Ljungdahl har som kassör rätt att 
underteckna avtal, och kan då ha skrivit under en överklagan. Varken Lars Klasén eller Lars Ljungdahl 
är närvarande på mötet.  

Helena mailar Lars Klasén om vad hände med överklagandet för bergtäkten vid Hall, samt hur det ser 
ut med pågående ärenden i Södertälje. 

Nykvarn 

Remissen för Älgbostad ska vara inne 19/1. Vi diskuterade huruvida vi ska skicka in en remiss för 
Älgbostad. Om vi inte skickar in något nu, har vi ingen rätt att säga något sen. Det vi framförallt 
invänder mot är den underdimensionerade vägen. Vi skriver något kort, så vi har möjlighet att 
överklaga senare. 

§5. Genomförda aktiviteter 
Aktiviteten ”Hur går det i klimatförhandlingarna?” som föregick mötet deltog 12 personer i, förutom 
den närvarande styrelsen på fem personer. 

§6. Kommande aktiviteter 
1/2 Medlemsmöte i Fuga i Södertälje stadshus. Ebba Borelius från Södertälje kommun berättar om 
kommunens miljöpolitik. 

18/2 Vinterdag i Tveta kl. 11 – 14. Vi kör en tipspromenad (som vi brukar göra). 

15/3 Årsmöte. De närvarande styrelsemedlemmarna ställer upp för omval. Pehr kommer dock inte 
att kandidera till ordförande igen. Alf Claesson som tidigare suttit i styrelsen, kan vara intresserad av 
att vara med igen. Håkan kontaktar honom och frågar om han har intresse för det. 

§7. Övrigt 
Pehr har skickat en bild på dagens föreläsare till Håkan. Håkan redigerar bilden, skriver en text och 
lägger upp på hemsidan. 

Förslag på aktiviteter  

Vi skulle kunna bjuda in någon att prata om de olika naturreservaten i Södertälje, och vad som är 
speciellt för dessa.  

Medlemsmöte i Järna, t ex på biblioteket. 

Våravslutning i Naturreservat i Nykvarn. 



Sid 2(2) 

§8. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir torsdagen 1 februari 2018 kl. 1830 i Fuga i Södertälje Stadshus. 

§9. Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman   Anne Kawecki 

 


