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Tid: 3 oktober 2019 kl. 1830 
Plats: Svenska kyrkans café i Nykvarn 
Närvarande: Pehr Lind, Anne Kawecki, Alenka Jejcic och Håkan Hall. 

§1. Föredrag 
Två representanter för nätverket Omställning Nykvarn berättade om sitt arbete med att bl. a. motverka 
klimatförändringar i Nykvarn. 

§2. Inkommen post 
Ingen inkommen post att rapportera. 

§3. Ekonomi 
Lasse har skickat kvitto på inköpt toner för 2195 kr. Kostnadsersättning godkänns.  

Ang. det ansökta bidraget på 3500 kr från Riks så avvaktar vi svar. 

§4. Pågående ärenden 
Södertälje 

Planärenden: Samråd ostlänken, Cykelplan (Lars och Lasse). 
Nykvarn. 
Planärenden: Ånsta 2:1, nära Almnäs vid motorvägen kalavverkas för ett logistikcenter. Yttrande inlämnat 
av Pehr att det bör bibehållas som skogsmark mm. Ett annat ärende är att motverka den planerade 
testbanan för förarlösa fordon. Planen att bygga seniorboende ”Blandaren” i Nykvarn är däremot OK 

§5. Genomförda aktiviteter 
I höstvandringen i Holmsjöskogen deltog bara Pehr och Anne. Vi hittade gott om vanliga kantareller och 
utsikten från Högtorn var fin. 

§6. Vårprogrammet 
Alenka efterforskar vem som är lämplig att föreläsa på möte den 9 jan-20. Till årsmötet försöker vi boka 
rikskänd meteorolog för en föreläsning om klimatförändringarna. 

§7. Övrigt 
Kretsen har blivit kontaktad av oroliga Nykvarnsbor, Åke Andersson, som har invändningar på planen för 
Älgbostad. Petter Kylefors har kontaktat oss om att kommunen vill bygga villor vid Sundvikshills viltvatten. 
Karin Valtonen-Knutsson har kontaktat föreningen angående stora avverkningar på Mörby mellan 
motorvägen och tågbanan. Området är tyvärr redan planlagt frånsett Ånsta 2:1. Den 2X3 km stora 
planerade testbanan ligger söder om tågbanan. Tyvärr kommer dessa projekteringar innebära en total 
blockad i öst-västlig riktning för flora och fauna, varför vi motsatt oss projektering av Ånsta 2:1 (se ovan). 

Ang. filmen ”Tyst skog”. Alenka undersöker om den går att låna. 

Vi har tagit upp planeringen av årsmötet och vårprogrammet. Fredrik Andersson har kontaktat Alenka ang. 
en hållbarhetsfestival i Huddinge 20 okt och inbjudit oss att vara med men ingen har tid. 

§8. Kommande möten 
Lasse påminns om att boka lokal i december. Nästa möte berättar Alenka om Fridays for future.  

Nästa styrelsemöte blir torsdagen 29 augusti 2019 kl. 1830 i Fuga i Södertälje Stadshus. 

§9. Mötet avslutades. 
Ordföranden önskade alla en skön sommar. 
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Anne Kawecki  Alenka  Pehr Lind 


