
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019   
 
Verksamhetsberättelsen avser tiden 1 januari till 31 december 2019.  
 

Medlemmar  

Antalet medlemmar var vid årsskiftet totalt 2162. Av dessa är 1257 huvudmedlemmar och 905 
familjemedlemmar, en ökning med 16 medlemmar.  
 

Styrelsens sammansättning  

Vid årsmötet den mars valdes ordförande, övriga ordinarie styrelseledamöter samt suppleant enligt nedan. 
Styrelsen konstituerade sig omedelbart därefter, med nedan angivna funktioner.  
 
Pehr Lind  ordförande, remissansvarig Nykvarn  
Lina Kallijärvi-Gutung webbansvarig  
Helena Hellman sekreterare 
Lars Ljungdahl  kassör, postmottagare, remissansvarig Södertälje 
Anne Kawecki  ordinarie ledamot 
Margareta Jonze ordinarie ledamot 
Mats Johansson  suppleant    
 

Ekonomi  

Ekonomin har under året 2019 varit god. Den enskilt största intäkten utgjordes av återbäringen från 
riksföreningen.  
 
Styrelsens möten  

Styrelsen har haft nio protokollförda möten. Mötena har ägt rum i Södertälje stadshus förutom två möten; 
ett hölls på Båtklubben i Nykvarn och ett hölls på kaféet Änglagott i Nykvarn.  
 

Remissyttranden  

Södertälje  

2019-09-03 till Miljökontoret: Synpunkter betr. Anmälan/ansökan om bygglov och marklov för anläggande 
av permanent manöverprovbana för Trafikverkets förarprov på fastigheten Hall 4:1 

2019-10-08 till Samhällsbyggnadskontoret: Yttrande avseende Granskning nr 2 detaljplan för Viksberg 3:1 
område B i Södertälje (Dnr: 2013-00033-214) 

2019-10-15 till Samhällsbyggnadskontoret: Yttrande över Cykelplan 2019, remissversion 2019-06-13 

2019-10-31 till WSP Sverige AB: Yttrande under Samråd enligt 6 kap. 4§ MB – Bergtäkt med 
vattenverksamhet på fastigheten Bränninge Gård 1:19 i Södertälje 

2019-11-28 Granskning angående ändring av detaljplan för Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl.) 

Nykvarn: 
2019-01-13 Yttrande Samråd Detaljplan Stensättra 2:1 (KS/2016:370) 

2019-03-11 Yttrande Planprogram Vidbynäs 1:19, Miare Backar (KS/2013:403) 

2019-03-11 Yttrande Planprogram Stenkälla (KS/2014:120 

2019-04-07 Yttrande Detaljplan Mörby 5:1 mfl (KS/2016:71) 

2019-04-15 Yttrande Vägtrafikplan  

2019-09-03 Yttrande Detaljplan Ånsta 2:1 (KS/2014:132) 



 
 

 

 

 

Aktiviteter, programverksamhet 

Kretsen har under vår- och höstterminerna distribuerat program med våra aktiviteter till våra medlemmar. 
Dessa återfinns på hemsidan.  
                                       

Deltagande i externa möten och verksamheter (utöver samrådsmöten)  
2019-09-20 – Vi deltog med Naturskyddsföreningens banderoll i Fridays for Futures aktion på Gågatan i 
Södertälje  
 

Media  

Publicerat av föreningen  

2019-05-13 – LT. Insändare ” Rösta på EU-politiker som vill skydda våra insekter” av Pehr Lind och Alenka 
Jejcic. 

2019-07-19 – LT. Insändare ”Miljöproblemen talar emot motortestbanan” av Pehr Lind. 

2019-09-25 – LT. Insändare ”Dubbla budskap om hållbarhet” av Lars Klasén. Kritik av kommunens ”Riktlinjer 
för bostadsbyggande på landsbygden” som i viss mån strider mot de goda ambitioner som kommer till 
uttryck i förslaget till Cykelplan för Södertälje. 

 
Omnämnanden  

2019-01-13 – LT. Naturskyddsföreningen (och Lars Klasén) nämns i ledarartikeln av Tomas Karlsson med 
anledning av ”Vårda Södertälje” och stadsutvecklingen 

2019-01-22 – LT. Naturskyddsföreningen nämns i artikeln ”Därför slutar Nykvarn mata änderna i parken”, 
där vi uppges inte ha några starka invändningen mot kommunens beslut. 

2019-06-01 – LT. Naturskyddsföreningen nämns i artikeln ”Wållbergs svar på kritiken”, där det berättas att 
vi vill att planerna på en motortestbana i Nykvarn läggs ner. 

2019-05-31 – LT. Naturskyddsföreningen nämns i artikeln ”Vill stoppa bygget av nya testbanan i Nykvarn”, 
där det refereras lite ur vårt (negativa) yttrande. 

2019-09-15 – LT. Naturskyddsföreningen nämns i artikeln ”Brandkåren kom till slut på familjedagen i Tveta” 
med anledning av föreningens tipspromenad. 

2019-09-07 – LT. Naturskyddsföreningen nämns i artikeln ”Havsörn kan hindrta bergtäkten vid Hall” med 
anledning av att vi 2017 hade överklagat länsstyrelsens beslut. 

 
 
 
 
Södertälje 2020-02-26 
 
 
 
 
 
 
 
Pehr Lind  Helena Hellman Lars Ljungdahl 
Ordförande  Sekreterare kassör 


