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Tid:5 december 2019 kl. 1830 
Plats Sordin i Södertälje stadshus.  
 
Närvarande: Pehr Lind, Lars Ljungdahl, Helena Hellman, Alenka Jejcic, Anne Kawecki,  

och Mats Johansson. 
 

§1. Formalia 
Föregående mötesprotokoll skrevs under.  

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

§3. Ekonomi 
Lars har mailat riks om extra bidraget, men inte fått något svar.  

Vår ekonomi är i dagsläget god.  

§4. Pågående ärenden 

Södertälje 

Miljööverdomstolen har sagt nej till bergtäkten i Hall.  

Vi har skickat in vårt svar för Ekbacken (i Viksberg), men inte fått veta något om hur det går. 

Nykvarn 

Det har gjorts åtta olika utredningar av testbanan i Nykvarn. Testbanan planeras byggas på en 
våtmark. En våtmark brukar inte se fin ut eller rolig att vistas i/omkring. Ur ett ekosystemperspektiv 
är den däremot otroligt värdefull. Vi pratade om att det finns andra ställen som testbanan skulle 
kunna förläggas på utan att behöva förstöra något så värdefullt.  

Vi kommer bli tvungna att fortsätta kämpa mot Älgbostad, eftersom det är på gång igen.  

§5. Genomförda aktivitete 
Ingen aktivitet har genomförts sen förra mötet.  

§6. Kommande aktiviteter 
9/1 Håll Sverige rents kommunikationschef berättar om deras verksamhet. Därefter styrelsemöte.  

6/2 Alenka har varit i kontakt med Stockholm Resilience Center. De har dock inte återkommit till 
henne.  

5/3 Alenka har varit i kontakt med Martin Hedberg, som vill ha 7000 kronor exklusive moms. Det blir 
en alldeles för stor utgift för oss. Vi kan betala 7000 kronor inklusive moms. Alenka lägger fram det 
diplomatiskt för honom.  
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§7. Vårprogrammet 
Pehr vill ha ut vårprogrammet i början av januari (alltså i tid innan mötet i januari).  

Förutom angivna punkter under kommande aktiviteter, ser planerna för våren ut som följande: 

28/3 Earth hour.  

2/4 Alenka har bett Maria Johansson från Stockholms universitet att prata om klimatkompensation.  

3/5 Fågelskådningens dag. Alenka kontaktar dem igen för att dubbelkolla tiden och om vi kan 
fortsätta stå som samarrangör.  

7/5 Styrelsemöte. Föredrag om klimaträttvisa?  

10/5 Vårvandring längs Sörmlandsleden. Start vid Hårssjön.  

22/5 Mångfaldens dag. Förslag Älgbostad söndag 24/5 kl. 13. Pehr kontaktar Åke Andersson om vi 
kan ha ett samarrangemang med Älgbostads vänner.  

4/6 Vi har ok från båtklubben att använda lokalen. Anne föreslår föredrag om hållbart skogsbruk. 
Återkommer om föredragshållare.  

§9 Övrigt 
Vi pratade om att Lars skulle kunna trycka programmet på skolan, vilket skulle bli betydligt billigare 
(och förmodligen gå snabbare) än vad det gjort tidigare.  

Vi måste affischera mera inför mötet i januari. Lars printar ut posters så vi har något att sätta upp.  

De som kan tänka sig att fortsätta i nästa års styrelse är: Lars Ljungdahl (kan fortsätta som kassör), 
Alenka Jejcic, Anne Kawecki och Helena Hellman (kan fortsätta som sekreterare). Mats Johanssons 
fortsätter gärna som suppleant. Pehr Lind är antagligen intresserad av att fortsätta i styrelsen. Lars 
Klasén är förmodligen intresserad av att vara med i styrelsen igen.  

§8. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir torsdagen 9 januari 2019 kl. 1830 i Dirigenten i Södertälje Stadshus. 

§9. Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman  Anne Kawecki 


