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Tid: 6 december 2018 kl. 1830 
Plats: Fuga i Stadshuset 
 
Närvarande: Pehr Lind, Anne Kawecki och Helena Hellman.  

§1. Formalia 
Protokollet från mötet i oktober skrevs under. Godkännande av föregående mötes protokoll 
bordläggs till mötet i januari. 

§2. Inkommen post 
Ingen inkommen post att rapportera. 

§3. Pågående ärenden 
Södertälje 

Olika turer fram och tillbaka i ärendet Tysslinge. Ingen av de närvarande är insatta i ärendet. Det 
bordläggs därför till nästa möte. 

Nykvarn 

Ärendena kring Älgbostad 1b och 2b fortsätter. 

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

§5. Kommande aktiviteter 
Nina Wormbs håller föredrag innan styrelsemötet 10 januari. Pehr skriver till Håkan, om han kan höra 
med Nina, om aktiviteten kan läggas upp på KTH:s hemsida. Inbjudan till mötet i januari bör skickas 
ut via RUTGER. 

§6. Vårprogrammet 
Pehr har skrivit texten till programmet. Något har dock fel i ihopsättningen av text och bild i 
programmet. Pehr skriver till Lars Ljungdahl om det. Programmet skulle verkligen behöva komma ut 
innan jul. Vi är intresserade av samprojekt, eftersom vi är så få engagerade. 

§7. Årsmötet 
Pehr kontaktar Lars Ljungdahl (kassör) om årsredovisningen. Pehr påminner honom också om att 
kontakta revisor och valberedning inför årsmötet. 

Endast Lars Ljungdahl, Anne Kawecki och Helena Hellman kommer antagligen fortsätta i styrelsen. 
Anne ställer upp om inte någon yngre vill vara med i styrelsen. 

Pehr skriver till Lars Klasén och frågar om han vill vara ordförande.  

Håll Sverige rent har tackat nej till att hålla föredrag på årsmötet. 

§8. Övrigt 
Vi har fått en blankett för att söka pengar från kommunen. Pehr tycker inte att vi ska göra det. Vi har 
visserligen inget överskott, men heller inget underskott. 

Björn Svereus planerar att tillsammans med andra bilda en klimatgrupp i Södertälje. Han var med 
mötet för att prata med oss om det. De har lämnat in ett medborgarförslag. De skulle kunna använda 
RUTGER för att skicka ut information till våra medlemmar med villkoret att vi står med som 
medskickare. 

Pehr har blivit uppringd av länstidningen angående nedskräpningen i Södertälje. Kommunen har varit 
ganska engagerad kring att minska nedskräpningen. Journalisten ville att Pehr skulle bli upprörd att 
det nu är mer skräpigt än tidigare. 



Sid 2(2) 

Vi pratade om nedskräpning i Sverige kontra nedskräpning i de länder många av Södertälje 
invandrare kommer från. En del av problemet kan vara att Telge envisas med att endast ge ut 
information på svenska. Informationen bör också finnas på t ex arabiska. Det ledde till att vi började 
prata om nedskräpning och överkonsumtion i allmänhet. Årets julklapp är i alla fall något återvunnet.  

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. 

§9. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir torsdagen 10 januari 2019 kl. 1830 i Södertälje Stadshus. 

§10. Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman   Håkan Hall 

 


