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Tid: 13 juni 2019 kl. 1830 

Plats: Båtklubben i Nykvarn 

 

Närvarande: Pehr Lind, Lars Ljungdahl, Anne Kawecki, Margareta Jonze, Lina Kallijärvi-Gutung, 

Alenka Jejcic och Helena Hellman. 

§1. Formalia 
Med genomgång av föregående protokoll. 

§2. Inkommen post 
Ingen inkommen post att rapportera. 

§3. Ekonomi 
Vi har ansökt om ett tilläggsanslag på 3000 kronor. 

§4. Pågående ärenden 
Södertälje 

Inget nytt ärende i Södertälje, men Tysslinge dyker upp då och då. 

Nykvarn 

Länsstyrelsen är intresserade av att testbanan Mörby Södra blir av. Nykvarns kommunchef och andra 

som driver frågan, har inte ens läst MKB. Detaljplanen för testbanan är oerhört oplanerad. Lina 

försöker maila Nykvarns kommun och påpeka vad som står i MKBn (skickar också den). 

§5. Genomförda aktiviteter 
De mest lojala kom till strandstädningen 12 maj. Tillsammans plockade de ihop fyra säckar skräp.  

Den biologiska mångfaldens dag firades 22/5 med en blomstervandring. Det blev en väldigt trevlig 

dag för Alenka och de 13 personer som deltog. 

§6. Kommande aktiviteter 
Det planeras inga aktiviteter innan nästa styrelsemöte (nästa styrelsemöte är 29 augusti). 

§7. Höstprogrammet 
29/8 Föredrag om allemansrätten och höstvandringen. Styrelsemöte efter aktiviteten. Lokal: 

Södertälje stadshus.  

15/9 Familjedag i Tveta.  

22/9 Höstvandring Ansvarig: Pehr Lind.  

3/10 Lina berättar om klimatarbetet i Nykvarn. Styrelsemöte efter aktiviteten.  

Lokal: kaféet Änglagott i Nykvarn.  

7/11 Alenka informerar om vårt klimatarbetet i Södertälje. Styrelsemöte.  

Lokal: Södertälje stadshus.  

5/12 Slutet styrelsemöte.  

9/1 Oklart med programpunkt. Vi behöver dock en föredragshållare som kan dra folk, för att få nya 

styrelsemedlemmar 2020. Styrelsemöte. Lokal: Södertälje stadshus. 

Det är bättre att hålla enstaka programpunkter öppna och få programmet klart/ distribuerat i tid.  

Vi skulle kunna visa filmen "Tyst skog" i samarbete med Oktoberteatern. Riksorganisationen har 

antagligen filmen. Alenka pratar med dem och hör med dem om vi skulle visa "Tyst skog" någon 
gång.  
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§8. Övrigt 
Alenka har pratat med Järna hembygdsförening. De är inte intresserade av att stå med i vårt program 

längre. Alenka skriver på hemsidan att denna aktivitet uteblir och kommenterar också att det är 

borttaget ur programmet.  

Lina vill stå på tillväxt som ansvarig för planärenden, eftersom hon inte känner sig tillräckligt kunnig 

än.  

Alenka har beställt en rull-up och en ny banderoll.  

Nästan 100 mail har studsat tillbaka på vårt senaste utskick. Vi pratade om att gamla mail-adresser 

bör gallras bort. Av någon anledning har Riks inte gjort detta.  

Vi har haft en gammal (ej längre giltig) mail-adress uppe på vår hemsida. Någon har försökt ta 
kontakt med oss via den adressen, vilket av naturliga skäl inte gått.  

Protokoll bör skrivas ca en vecka efter mötet. 

§9. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir torsdagen 29 augusti 2019 kl. 1830 i Fuga i Södertälje Stadshus. 

§1. Mötet avslutades. 
Ordföranden önskade alla en skön sommar. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman   Anne Kawecki 

 


