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Tid: 5 april 2018 kl. 1830. 
Plats: Konferensrum Demokrati i Stadshuset 
 
Närvarande: Pehr Lind, Mats Johansson, Lars Ljungdahl, Anne Kawecki, Håkan Hall och Helena Hellman.  

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

§2. Ekonomi 
De utskick vi gör med vanlig post har lett till att vi fick ett underskott förra året. Pehr tycker att vi ska 
söka extra pengar för detta. Lars kollar om vi kan få några pengar. Lars har ansökt om befrielse att 
som ideell förening deklarera.  Föreningen har inte någon anställda, fastigheter eller anställda. Vi har 
därför beviljats befrielse i fem år till. 

§3. Inkommen post 
Ingen vanlig post har kommit. Håkan har vidarebefordrat den mail som har kommit. 

§4. Pågående ärenden 
Södertälje 

Det är några som vill bygga en väg ner till sjön. De har sprängt vid Skarlunda, borrat borrhål och petat 
ner sprängmedel. De har också lagt upp ett stort upplag med massor och kört 40 transporter per 
dygn. Vi har krävt ett omedelbart stopp av detta. Södertälje kommun kommer antagligen göra ett 
åtalsföreläggande och komma in till kommunen med ytterligare skrivelser. I efterhand har de kommit 
in med en ansökan om att bedriva den här verksamheten. Det är möjligt att de kommer få sitt 
tillstånd till slut, men vi har i alla fall möjlighet att säga nej och skicka in ytterligare skrivelser till 
kommunen.   

Håkan tar upp grustaget vid Hummelmora, vid vägen mellan Nykvarn och Järna. Åsen de gräver i är 
ett riksintresse och nu är nästan hela borta. Naturgrus är en ändlig resurs. Håkan tar kontakt med 
Södertälje kommun och försöker få dem att ta reson. Det är möjligt vi går på pumpen här, men då 
vet kommunen om att vi vet. 

Mats berättar att det är klart att skogspolicyn blivit en remiss.  

Södertälje kommun vill exploatera åkermark i anslutning till ett vattendrag där det finns salamandrar. 
Kommunens nämnder är kritiska till att exploatera denna mark. 

Nykvarn 

Vi har lämnat in ett remissvar på Nykvarns miljöprogram. 

Kommunen har gjort en stråkstudie över Taxinge, Finkarby, Nygård och Svartbro inför en eventuell 
exploatering. Det är väldigt fint kring Taxingeån, och också vid Mälaren (som dessutom är 
riksintresse), så det vore synd att exploatera där. Pehr skriver ihop några rader och skickar in. Vi får 
skriva ihop något mer ordentligt i ett senare skede. 

§5. Genomförda aktiviteter 
Inga aktiviteter har genomförts sen förra mötet. 

§6. Kommande aktiviteter 
Den 14 april åker vi till Sörfjärden och tittar på Rördrommen. 

Håkan kontaktar Bosse Ljungberg om han kan komma till vårt möte 7 juni och prata om fladdermöss. 
Älgbostad har tidigare haft en population av dessa djur.  

Amira Andersson kommer gärna till mötet 6 september tillsammans med Maria. Helena kontaktar 
Amira och bekräftar datumet. 

Vandring längs Sörmlandsleden 23/9 från Källsvik till Djupsjön, 



Sid 2(2) 

4/10 Föredrag om Södertälje naturreservat med Carolina Hillerdahl eller Hugo Davegårdh. 

1/11 Rebecka LeMoine, vi skulle även kunna bjuda in Miljö och ekologisk förening i Södertälje till 
detta möte. 

6/12 Nina Worms håller föredrag. 

Vi skulle kunna ha en promenad längs Moraån. Lars kollar datum och om någon från 
hembygdsföreningen kan hjälpa till.     

Invandrargrupper kanske kan vara intresserade av att gå en vandringsled, om vi bjuder in dem. 

§7. Övrigt 
Föreningsarkivet; Vad gäller arkiv får vi inte lämna in så många program, annars finns våra handlingar 
och allt annat sparat digitalt. 

Vi skulle kunna skicka ut information via kretsmailen om våra programpunkter, och samtidigt påpeka 
att vi skulle vilja ha en högre aktivitetsnivå bland våra medlemmar. Botkyrka-Salem skickar t ex ut en 
folder med program och en sida där de skriver att de vill ha medarbetare. Lars tror att mail har en 
större effekt. Håkan tar upp att det man vill skicka ut, det skickar man till rutger. Många mail kommer 
att komma tillbaka, men några kommer i alla fall gå fram.     

Lars föreslog att vi trycker programmet på en vanlig skrivare. Han kan göra det på skolan, vilket 
betyder att våra utgifter för programmet skulle sjunka. Han måste dock först kolla att vi får trycka så 
många som vi vill. 

Inga industrier kommer att förläggas i Tveta. Detta område kommer att hamna under miljökontoret. 

Det byggs en ny led kustled i Södertälje. Arbetet pågår vid Brandalsund.   

Södertälje kommun jobbar i Lina hage med att öka tillgänglighet till natur för rullstolsburna.. 

§8. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir torsdagen 3 maj 2018 kl. 1830 i Fuga i Södertälje Stadshus. 

§9. Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman   Anne Kawecki 

 

 

 

 

En invandrarförening inriktad på miljö hälsade på oss och presenterade sin verksamhet innan vi hade 

vårt möte. De heter Miljö och ekologisk förening i Södertälje och de som har bildat föreningen är alla 

utbildade inom miljörelaterade områden. De talar arabiska och känner till den låga kunskapsnivån 

hos landsmännen och föreläser därför i kyrkor, spelat teater på sammankomster och liknande. De 

önskar att landsmännen vore mera noggranna när de sorterar sina sopor. På nationaldagen 6 juni 

planerar de att hålla ett maraton för att plocka skräp. De vet inte mycket om lantbruk och gör därför 

studiebesök på bondgårdar, hos LRF och ARLA. Lars föreslog samarbete kring våra programpunkter 

t. ex. vårvandringen. Den man som presenterade dem heter Naem.  


