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Tid: 1 november 2018 kl. 1830. 

Plats: Fuga i Stadshuset 

 

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

§1. Formalia 
Föregående mötes protokoll godkändes. Vid mötet fanns det inget exemplar utskrivet. Det kommer 

därför skrivas under av sekreterare och justerare vid nästa möte. 

§2. Inkommen post 
Lars Klasén jobbar aktivt för Tysslinge nu.  All post som rör det går direkt till honom. 

Ingen inkommen post att rapportera. 

§3. Pågående ärenden 
Södertälje 

Länsstyrelsen visar ett ganska oengagerad beteende vad gäller Tysslinge. Frågan har tagits upp av 
kommunen. 

Nykvarn 

Ärendet Älgbostad 2b ska enligt uppgift läggas ut på samråd igen. Det var så mycket som var negativt 

med den förra, så vi kommer behöva fortsätta diskutera ärendet med Nykvarns kommun. Vi vill inte 

ha en till bilväg mellan Sandtorp och Älgbostad. Därför önskar vi att kommunen väntar med 

Hökmossen 1b. Eftersom vi inte vill ha denna väg kommer vi behöva överklaga Älgbostad, när 

kommunen vill bebygga området igen. Det finns heller inga skyltar uppsatta att Yngern är känslig, t ex 

vid trafikolycka. På Karlslundsvägen går inga farliga transporter, men det går ändå genomfartstrafik 

där. 

§4. Genomförda aktiviteter 
Förutom den närvarande styrelsen, deltog sju ytterligare medlemmar i kvällens aktivitet. 

§5. Kommande aktiviteter 
Nästa aktivitet är Nina Wormbs föredrag innan styrelsemötet januari. Ansvarig för den aktiviteten är. 

§6. Vårprogrammet 
10 januari Nina Wormbs håller föredrag innan styrelsemötet.  

7 februari: styrelsemöte. 

7 mars årsmöte. Lokal: en av nämndsalarna.  

4 april styrelsemöte. 

9 maj styrelsemöte. 

12 maj städdag Sandtorpsbadet. 

22 maj Mångfaldens dag. 

13 juni styrelsemöte. Lokal: båtklubben hus vid Yngern.  

Vi behöver föredragshållare till årsmötet och säsongsavslutningen. Ett förslag på föredragshållare är 

"Håll Sverige rent". De har väl en kampanj som heter "Håll vatten rent". Lars kollar med Björne 

Tuturen om han kan komma 13 juni och prata om Yngern. Pehr föreslår att vi städar en badplats som 

en aktivitet, t ex Sandtorpspadet. Lämpligtid datum vore 12 maj kl 13 - 15. När vi städat klart kan vi 

grilla korv (ekologisk sådan förstås). Det hänger också ihop med vårens tema.   

Andra aktiviteter som vi bör ta med i programmet är Earth Hour och fågelskådningens dag. 

Pehr skriver ihop en kort text till programmet. 

Programmet bör skickas ut under december. 
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§7. Övrigt 
Så småningom behöver vi ta kontakt med valberedningen. Både Håkan och Pehr kommer antagligen 

inte fortsätta i styrelsen.  

Vi försöker få tag på en sändlista, så vi kan skicka ut mail till alla medlemmar inom våra kommuner. 

Det går att göra via RUTGER. Först gör vi ett provutskick till styrelsen. Lars kollar antalet adresser och 

ser sen till att mail om Nina Wormbs föredrag skickas ut i tid. 

Lars har utan framgång försökt kontakta vinnaren av tipspromenaden under familjedagen i Tveta. 

§8. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir torsdagen 6 december 2018 kl. 1830 i Fuga i Södertälje Stadshus. 

§9. Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman   Håkan Hall 

 


