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Tid: 1 februari 2017 kl. 1830. 
Plats: Konferensrum Demokrati i Stadshuset 
 
Närvarande: Pehr Lind, Håkan Hall, Mats Johansson, Lars Ljungdahl och Helena Hellman. Anne Kawecki 

kom på slutet. Två medlemmar närvarade på mötet. Förutom styrelsen närvarade nio 
personer vid kvällens aktivitet.  

§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 
Vi har 35 128 ,83 kr på vårt konto så soliditeten går svagt uppåt.. 

§3. Inkommen post 
Enlig Lars har ingen fysisk post kommit till oss. 

Kerstin Eriksson, tidigare ägare av Älgbostad, har mailat till Alf Claesson, som skickade vidare till 
Håkan. Tydligen finns det fladdermöss i området. Alla fladdermusarter är skyddade och man får inte 
störa deras boplatser. Nykvarns kommun har heller inte gjort någon naturvärdesinventering för 
Älgbostad, vilket de borde ha gjort. Hon undrade hur det påverkar en exploatering av området. 
Remisstiden har tyvärr gått ut. Håkan vet heller inte om artskydd och naturvärdesinventering 
tillsammans är så starkt att det kan stoppa en exploatering. 

En medlem har mailat Håkan om en cykelväg till Mörkö. Medlemmen hänvisas till att lämna in ett 
medborgarförslag till Södertälje kommun istället. 

Pernilla Barrud, Nykvarns kommun, har mailat Håkan om att de håller på att ta fram ett 
miljöprogram. Hon vill gärna att vi tittar på det. 

§4. Pågående ärenden 
Södertälje 

Vi lämnade inte in något överklagande för hall. Botkyrka kommun överklagade nog, så även 
Södertälje. 

Nykvarn 

Överklagan för älgbostad är inlämnad. 

§5. Kommande aktiviteter 
Pehr och Håkan är ansvariga för vårt deltagande vid Tveta friluftsgård 18 februari. 

För 5 april frågar Helena om Amira Andersson kan komma och prata om tropiska skogar. 

För 3 maj frågar Håkan Karolina Hillerdahl om hon kan komma och prata om naturreservat i 
Södertälje (eller om hon vet vem som annars kan ämnet). 

För 7 juni kollar Håkan om någon kan komma och prata om naturreservat i Nykvarn. 

I höst bör vi försöka ha ett medlemsmöte i Järna. 

§6. Årsmötet 
Deadline för årsberättelsen är 11 februari. Lars kontaktar Lars Klasén och ber honom sammanfatta 
insändare han skrivit och artiklar han deltagit i/har kännedom om som har publicerats.  

Mats ser till att mötet annonseras i Länstidningen och Södertälje evenemangskalender.  

Alf Claesson fixar fika.  Håkan kollar med Alf hur man kommer in, får tekniken att fungera och larmar 
på. Lokalen är bokad från 18.00. Några från oss behöver vara där då för att fixa iordning.  
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Lars är bortrest just den veckan och kommer därför inte att kunna närvara vid mötet. Pehr håller koll 
med honom att allting kommer funka. Lars kollar att revisorerna kommer och att de har en 
revisionsberättelse. Årsberättelsen ska vara påskriven innan årsmötet.  

Alf Claesson har fortfarande problem med yrsel så han väljer att inte kandidera till ordförande i år, 
utan skjuter på det ett år. Lars Klasén är lite sugen att vara ordförande ibland. Lars kollar med 
honom. Vi får fortsätta fundera på hur vi ska göra med ordförande.   

§7. Övrigt 
Vi skulle behöva en mall för att skriva en remiss. Det skulle underlätta vårt huvudsakliga arbete 
mycket. Riksorganisationen kanske redan har någon mall vi kan använda. I annat fall skulle vi kunna 
börja göra en egen parallellt med att vi tittar på Nykvarns miljöprogram.  

 Mats kan vara intresserad av att delta föreningsworkshop, vilket antagligen är på en helg annars 
skulle Helena kunna vara med.    

Lars har lämnat priset (boken Tyst Hav) till den som vann tipspromenaden i höstas. 

En annan medlem föreslog att vi bjuder in Nina Worms från KTH. 

§8. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir torsdagen 5 april 2018 kl. 1830 i Fuga i Södertälje Stadshus. 

§9. Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman   Håkan Hall 

 


