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Tid: 7 november 2019 kl. 1830 
Plats: Fuga i Södertälje stadshus 
Närvarande: Pehr Lind, Lars Ljungdahl (t.o.m. p4), Anne Kawecki, Margareta Jonze, Alenka Jejcic,  

Mats Johansson och Helena Hellman. 

§1. Formalia 
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. Mail som kan vara av intresse har vidarebefordrats. 

§3. Ekonomi 
Vi har en faktura på 2038 kronor (lokal, fika och personal) från Svenska kyrkan för mötet i Nykvarn, att 
betala.  

Vi har inte fått det extra bidraget från riks, som vi väntat på. Lars tror att vi skickade in papperna i våras. 
Han mailar riks om det. Just nu har vi drygt 30 000 kronor på kontot. 

§4. Pågående ärenden 
Södertälje 

Vi har skickat in vårt remiss-svar på kommunens cykelplan.  

I nordöstra Södertälje planeras ett område, Viksberg D, med sex villor. Området saknar infrastruktur och 
trafiksituationen kommer därför bli vansinnig.  

Bränningen bergtäkt är återigen ett pågående ärende. 
Nykvarn. 
I Nykvarn har vi ärendena testbanan, Färgkritan 6 och Sundviks ängar. 

Det utökade strandskyddet vid Älgbostad har tagits bort. Nu är strandskyddet bara 100 meter där. 

§5. Genomförda aktiviteter 
Alenka pratade om Fridays for future och kommunens klimatarbete innan dagens möte. Annars har ingen 
aktivitet genomförts sen förra mötet. 

§6. Kommande aktiviteter 
Pehr frågar om vi skulle kunna låna "Tyst vår" från riks, men det går nog inte. Alenka har Al Gores film 
Inconvinient thruth, men den är för lång för att titta på i samband med ett styrelsemöte.  

§7. Vårprogrammet 
Om vi ska bjuda in Martin Hedberg till årsmötet, måste han ha F-skattebevis. Vi vill inte vara arbetsgivare.  

Alenka har flera möjliga föreläsare på gång, men vill först veta att datumen är ok.  

Pehr mailar Håkan om fågelskådning. Antagligen kommer Pehr själv hålla någon aktivitet också.  

Programmet ska i princip vara klart till mötet i december. 

§8. Övrigt 
Det är svårt för oss att hitta möteslokaler i Nykvarn. Biblioteket stänger klockan 19. Kaféet där vi hade 
mötet i oktober var dyrt, i synnerhet med tanke på hur få som kom. Då återstår bara båtklubben och 
Hökmossebadet.  

Åke Andersson har gjort en ny påstötning om Älgbostad.  

Tre unga tjejer från Tumba gymnasium satt med under mötet, för att presentera sitt UF-företag. Vi pratade 
sen om utrotningshotade arter. 

§9. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir torsdagen 5 december 2019 kl. 1830 i Sordin i Södertälje Stadshus. 
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§10. Mötet avslutades. 
Ordföranden önskade alla en skön sommar. 

 
Vid protokollet:  Justeras: 

 

 

Helena Hellman Anne Kawecki 

 


