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Tid: 9 maji 2019 kl. 1830 

Plats: Fuga i Stadshuset 

 

Närvarande: Pehr Lind, Lars Ljungdahl, Anne Kawecki, Alenka Jejcic och Helena Hellman. 

§1. Formalia 
Protokollet från mötet 04 skrevs under. 

§2. Inkommen post 
Ingen inkommen post att rapportera. 

§3. Ekonomi 
Vi har inte behövt betala en enda faktura sen förra mötet, så vi har fortfarande knappt 30000 kronor 

på kontot. 

§4. Pågående ärenden 
Södertälje 

Kommunen planerar att bygga i Ekbacken, men varken Lars Ljungdahl eller Lars Klasén tycker att det 

är något att bråka om. Preliminärt kommer vi inte att lämna in något, eftersom vi inte har några 

åsikter i frågan. 

Nykvarn 

Pehr har lämnat in en skrivelse om våra synpunkter angående trafikplanen och testbanan i Mörby. 

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

§6. Kommande aktiviteter 
Nästa planerade aktivitet är strandstädningen vid Sandtorpsbadet i Nykvarn den 12/5.  

22/5 firar vi den biologiska mångfaldens dag tillsammans med Friluftsfrämjandet. Vi börjar klockan 

10 i Bränninge. Anmälan för samåkning från Södertälje central. 

13 /6 håller Björne Tuturen ett föredrag om Yngern innan mötet. 

§7. Programmet 
Klädbytardag i Hölö. Datum finns, men har inte kommit till vår kännedom. 

5/9 Pehr håller ett föredrag med ett litet bildspel om den kommande höstvandringen. Både 

föredraget och vandringen läggs in i programmet på vår hemsida. 

3/10 Klockan 18 berättar Lina Kallijärvi-Gutung om klimatarbetet i Nykvarn. Styrelsemöte klockan 

18.30. 

7/11 Programpunkt behövs. Styrelsemöte. 

5/12 Slutet styrelsemöte klockan 18.00 (ska stå så i programmet). Efter mötet äter styrelsen julbord 

på Wendela Hebbe (Wendela Hebbe behöver bokas i god tid). 

9/1 Programpunkt behövs. Styrelsemöte. 
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§8. Övrigt 
Alenka tar kontakt med Järna hembygdsförening angående Ängsslåttern vid Skräddartorpskärret, och 

om de vill att vi ska fortsätta göra reklam för slåttern (i vårt program och på vår hemsida). 

Alenka har fria händer att utforma aktiviteten för Mångfaldens dag som hon vill. 

Lars kontaktar Björne Tuturen och kontrollerar att han kommer 13/6. Pehr kontaktar Alf Claesson, så 

att vi kan vara på båtklubben, samt att vi kommer in. Pehr ser även till att smörgåstårta beställs. 

Alenka tar upp en möjlighet att samarbeta med Oktoberteatern och bjuda in Johan Ehrenberg. De 

kan st. för lokal och teknik, dock inte ge gage till föreläsare. En föreläsning med Johan Ehrenberg 

kostar inget i biljettpris. Däremot kräver han att man köper två exemplar av hans bok. Pehr vill dock 

inte att vi blir indragna i något där försäljning finns med. 

Vi skulle kunna samarbeta med Oktoberteatern för att visa filmen Tyst skog. Då skulle vi kunna ta en 

mindre avgift för icke-medlemmar, medan medlemmar går gratis. 

Alenka kollar med Lina om hon kan stå som ansvarig för planärenden i Nykvarn. 

Alenka har tillsammans med Björn från Friluftsfrämjandet skickatill in en insändare till länstidningen 

om klimatet. Hon har också skaffat en banderoll vi kan använda vid aktiviteter, samt lappar som 

intresserade potentiella medlemmar kan skriva upp sin kontaktinformation och skicka in. Alenka 

kommer att beställa pull-upp, som vi också kan använda vid aktiviteter. 

§9. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir torsdagen 13 juni 2019 kl. 1830 i Strömsborgs båtklubb i Nykvarn. 

§1. Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman   Anne Kawecki 

 


