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Tid: 29 augusti 2019 kl. 1830 
Plats: Fuga i Södertälje stadshus.  
 
Närvarande: Pehr Lind, Lars Ljungdahl, Anne Kawecki, Margareta Jonze, Alenka Jejcic, Mats Johansson 

och Helena Hellman. Närvarande vid mötet var även Lars Klasén. 

§1. Formalia 
Föregående mötes protokoll skrevs under.  

§2. Inkommen post 
Ingen inkommen post att rapportera. Mail som kan vara av intresse har vidarebefordrats. 

§3. Ekonomi 
Vi har ansökt om ett tilläggsanslag på 3500 kronor, vilket vi inte fått. Just nu har vi 41769 kronor på 
kontot. 

§4. Pågående ärenden 
Södertälje 

Lars Klasén berättade om turerna kring Tysslinge. Förarprovsbanan är i princip körd och de 
närboende väldigt bekymrade över jordbruksmarken.  

Vi var sent ute med remissvar för bergtäkten vid Hall, vilket gjorde att vi inte fick in vår skrivelse i tid. 
Vi är därmed inte längre remissinstans i ärendet. Södertälje kommun har sagt nej till täkten. Havsörn 
häckar i området, vilket gör att det bör skyddas. Lars Ljungdahl kommer att skicka in ett remissvar 
från oss ändå, men det är osäkert om de kommer att redovisa det. 

Bränningetäkten kommer tillbaka som ärende, men har inte dykt upp på mail än.  

I Almnäs ska enligt planerna ett område på 10 ha bli logistik centrum. Idag finns det hotade arter 
inom området.  

Södertälje kommun har tagit fram riktlinjer för landsbygdsutveckling, vilka går på tvärs 
översiktsplanen. Kommunen verkar tycka det är helt ok att bygga bostadsområden långt ut från 
tätorten. De boende kommer att bli helt beroende av tillgång till bil.  

I nordöstra Södertälje planeras ett område, Viksberg D, med sex villor. De finns ingen infrastruktur i 
området.  

Cykelställ har tagits bort av kommunen, vilket känns konstigt Kommunen skulle kunna göra smågrejer 
(som att inte ta bort cykelställ) för att förbättra för cyklisterna. Cykelplanen ska vara inne 5 oktober.  

Nykvarn 

I Stensättra ska ett sommarstugeområde göras om till permanentboende. Det finns ingen kollektivtrafik 
och dessa planer strider mot kommunens egen miljöplan.  

Ett industriområde på 125 ha (Ånsta 2:1) planeras bredvid motorvägen. Man kan ifrågasätta om det 
verkligen finns ett behov av ännu ett industriområde. Detta industriområde kommer tillsammans med 
annan bebyggelse samt motorvägen utgöra en totalbarriär för växter och djur (kungsfågel finns i 
området).  

§5. Genomförda aktiviteter 
Inga aktiviteter har genomförts sen förra styrelsemötet (i juni).  

§6. Kommande aktiviteter 
15/9 är det familjedagen i Tveta. Pehr sätter ihop 13 frågor till tips-promenaden och Anne tar med 
pennor. De roll-ups och event and som Alenka skaffat till föreningen kommer väl till användning där.  

22/9 har vi vår höstvandring. Pehr skickar en bättre beskrivning hur man tar sig dit, med och utan bil.  



Sid 2(2) 

3/10 Lina Kallijärvi-Gutung berättar om klimatarbetet i Nykvarn. Åke Andersson berättar om 
Älgbostad.  

9/1 Ingen programpunkt. Alenka har varit i kontakt med flera som kan vara intresserade.  

Martin Hedberg, meteorolog, vill ha ett arvode på 6 - 7000 kronor. I och med att han skulle kunna dra 
folk, vore han lämplig för årsmötet.  

Mats föreslår en klimatolog (klimatet är inne nu). Forskare brukar inte vilja ha så mycket arvode, 
förutom ersättning för resa och mat.  

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.  

§7. Övrigt  
Lina Kallijärvi-Gutung har avgått ur styrelsen. Hon hade hand om vår mail, vilket Alenka nu tar över. 
Det som kommer från riks eller kommunen skickar hon vidare till oss andra. Det som verkar vara 
ointressant skulle kunna läggas i en skräpmapp tills vidare, för att efter tas om hand eller slängas.  

På Facebook heter vi nu Södertälje Nykvarn.  

Alenka pratar med länsföreningen om de har filmen Tyst skog.  

§8. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir torsdagen 7 november 2019 kl. 1830 i Fuga i Södertälje Stadshus. 

§9. Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman Anne Kawecki 

 


