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Tid: 4 april 2019 kl. 1830 
Plats: Fuga i Stadshuset 
 
Närvarande: Pehr Lind, Lars Ljungdahl, Alenka Jejcic, Anne Kawecki, Lina Kallijärvi-Gutung,  

Margareta Jonze, Mats Johansson och Helena Hellman. 

§1. Formalia 
Protokollen från årsmötet och konstituerande mötet skrevs under. 

§2. Inkommen post 
Ingen inkommen post att rapportera. 

Medlemmar som inte vill ha mail från oss måste kontakta riksföreningen för att avregistrera sig. 

§3. Ekonomi 
Just nu har vi drygt 30 000 kronor på kontot. Lars har precis fått faktura Föreningsarkivet. Snart får vi 
nya pengar också. 

§4. Pågående ärenden 
Södertälje 

Officiellt har vi inget pågående ärenden i Södertälje just nu. Lars Klasén har dock mail att om olika 
överträdelser. 

Nykvarn 

Miare backar strider mot kommunens eget miljöprogram (>500 m till närmaste hållplats för allmänna 
kommunikationer). 

Stenkälla strider också mot detta. 

Mörbyl 5:1 m.fl. 

Kommunen planerar en testbana för miljöbilar, i ett område som inte är så välbesökt av människor. 
Om testbanan ska bli av måste strandskydd i området tas bort. Friluftsfrämjandet är starkt emot 
detta, vilket vi också är. Lina har haft kontakt med någon i frågan. Bullernivåer och vilka tider de 
håller på måste specificeras.  

§5. Genomförda aktiviteter 
Årsmöte 7/3 med föredrag om arthandel av Ola Jennersten. 

§6. Kommande aktiviteter 
12/5 Plocka skräp på Sandtorpsbadet Nykvarn. 

§7. Övrigt 
Alenka, Anne och Mats har anmält sig till länsstämman. 

Lina lägger årsredovisningen i Håkan Hall's postlåda (det är bara hans underskrift som saknas). Sen 
kan Lars skicka in det sista till riksföreningen. 

Lina frågar hur Nykvarns kommun reagerar på våra remissvar. Pehr berättar om olika turer i 
planprocessen och hur viktigt det är att lämna in remissvar i tid, även om kommunen är i början av 
processen.  

Vem gör jobbet med Skräddartorpskärret? Är de hembygdsföreningen eller någon som heter Sören? 
Vi har sökt pengar för Ängsslåtter och kan betala ut till Järna hembygdsförening, om de fortfarande 
har engagemang i frågan. Vill de inte att vi betalar till dem eller om de saknar engagemang, kan vi 
betala direkt till entreprenören.  De som håller i Ängsslåttern är sura på oss, eftersom de anser att vi 
aldrig ställer upp. Lars tycker att vi ska fortsätta ta med slåttern i vårt program och stötta dem. Han 
kollar vem det är som sköter slåtterna och om det fortfarande är ett samarrangemang.  

 



Sid 2(2) 

Både Alenka och Lina har idéer om föredragshållare som skulle kunna vara intressanta. Alenka 
föreslår även ett samarbete med Oktoberteatern och Lina rekommenderar Klimatpodden. 

 

Höstprogrammet 

15/9 Pehr kan arrangera höstvandring. Start kl. 13.00. 

3/10 Möte i strandstugan i Nykvarn. Mingel för medlemmar i Nykvarn 18.00 och styrelsemöte 18.30. 

7/11 Möte i Södertälje stadshus. 

5/12 Möte kl. 18.00 i Södertälje stadshus med efterföljande julbord på Wendela Hebbe. 

9/1 Möte. Vi behöver någon intressant gäst för att dra folk till det framtida styrelsearbetet. 

§8. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir torsdagen 9 maj 2019 kl. 1830 i Södertälje Stadshus. 

§9. Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman   Anne Kawecki 

 


