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Tid: 3 maj 2018 kl. 18
30

. 

Plats: Fuga i Stadshuset 

 

Närvarande: Pehr Lind, Håkan Hall, Anne Kawecki, Mats Johansson och Helena Hellman. Lars Ljungdahl 

§1. Formalia 
Föregående protokoll godkändes. 

§2. Ekonomi 
Det har inte hänt något vad gäller vår ekonomi. 

§3. Inkommen post 
Ingen vanlig post har kommit till kretsen. Det har inte kommit något av intresse på mallen. 

§4. Pågående ärenden 
Södertälje 

Inget att rapportera om ärendena i Södertälje. 

Nykvarn 

Vi har lämnat in vårt svar om vad vi tycker om den nya RUFSen. Den behöver vara tydligare kring 

skyddet av gröna kilar. Håkan skriver till länsförbundet och kollar om de skrivit något om 

grönstrukturen. 

Håkan har inte hört något om Hökmossen 2b (och inte heller 1b). 

§5. Genomförda aktiviteter 
Aktiviteten med Rördrommen ställdes in på. p.g.a. för få anmälda. Det betyder att ingen aktivitet har 

genomförts sen förra styrelsemötet 

§6. Kommande aktiviteter 
Söndagen 27 maj går vi längs med en del av Sörmlandsleden. 

§7. Övrigt 
Håkan kollar hur det går med grusåsen som försvann. 

Håkan lägger ut det vi skrivit om stråkstudien på hemsidan. Vad gäller Svartbro anser vi att 

nödvändig infrastruktur (t ex en väg) behövs i området. 

Lars Ljungdahl eller Lars Klasén föreslås gå på mötet med miljönämnden och prata om skogspolicy. 

Orienterare och Friluftsfrämjandet ska också vara med på mötet. 

Bo Ljungberg vill ha med 2500 kr för att hålla ett föredrag och vi kanske är fem som lyssnar. Håkan 

vill att vi använder mail för att informera medlemmar, när någon ny aktivitet tillkommer, efter att 

programmet tryckts och skickats ut. Pehr anser att det är ok om det om det annonseras ut på 

hemsidan. Håkan fixar så att juni månads aktivitet syns på hemsidan. Mats ser till att informationen 

finns på turistbyrån i Södertälje. Håkan sätter upp flyers i Nykvarn och skickar till Mats, som sätter 

upp i Södertälje. 

Förslag på planering för hösten 

Vi väntar på att Amira Andersson ska bekräfta att hon håller ett föredrag på mötet i september. 

På mötet i juni pratar vi om vi ska ha med Morgan i höst. 

Om Wormbs ska komma och hålla föredrag, vill hon nog också ha betalt. 

Håkan föreslår att Hugo Davfegård pratar om Brandalsundsleden fjärde oktober. 

Vi bjuder in Rebecca och Ekologisk förening i Södertälje till mötet 1 november. 



Sid 2(2) 

Pehr och Lars är de i styrelsen som kan nyttja RUTGER. Vi skulle behöva använda denna tjänst och 

därför behöver vi få ordning på det till hösten. 

Håkan kontaktar Maria Bergström om vad naturguiderna gör i vårt område. Vi skulle kunna lägga upp 

det i vårt program.  

Vi skulle vilja ha fler som kommer på våra möten och framförallt behöver vi vara fler i styrelsen.  

Pehr skriver ihop en text för detta. Vi skulle även kunna ta en bild under mötet vid Hökmossen. 

§8. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir torsdagen 7 juni 2018 kl. 18

30
 i Fuga vid Hökmossbadet i Nykvarn.

 

§9. Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet:  Justeras   

 

 

 

Helena Hellman  Anne Kawecki    


