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Tid 9 januari 2020 kl. 1830  
Plats: Dirigenten i Södertälje stadshus.  
 
Närvarande: Pehr Lind, Lars Ljungdahl, Anne Kawecki, Alenka Jejcic, Mats Johansson och Helena 

Hellman. Närvarande vid mötet var också Lars Klasén och Astrid. 

§1. Formalia 
Föregående mötesprotokoll skrevs under.  

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

§3. Ekonomi 
Vi fick extra-bidraget vi ansökt om från riks. Våra kostnader har dock ökat, portot har fördubblats och 
tryckkostnaden har gått upp. Det innebär att vi måste göra något för att överleva ekonomiskt. Att låta 
ett tryckeri trycka programmet kostar 3 500 till 4 000 kronor per gång.  

§4. Pågående ärenden 
Södertälje 

2019-11-28 Avlämnat yttrande till kommunen ang. ”Granskning angående ändring av detaljplan för 
Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m. fl.)”. Ok för oss i stort sett. Vårt viktigaste påpekande rör att 
den för cyklister och gående farliga vägen till Viksberg måste åtgärdas. 

2019-10-31 Avlämnat samrådsyttrande till WSP ang Skanskas föreslagna bergtäkt på fastigheten 
Bränninge Gård 1:19. Den är i stort sett likalydande med våra tidigare avlämnade yttranden. 

2019-10-15 Avlämnat yttrande till kommunen över Cykelplan 2019. Av det vi anför är att det bör inrättas 
en referensgrupp för denna, i vilken representanter för Naturskyddsföreningen, Cykelfrämjandet m fl 
kunniga intressenter kan delta. 

2019-10-08 Avlämnat yttrande till kommunen avseende Granskning nr 2 av detaljplan för Viksberg 3:1 
område B. Vi har tidigare avslagit denna plan pga dess ”udda” läge, vilket vi nu upprepade. Tyvärr har 
inget hjälpt, utan kommunen har nu beslutat att anta planen. 

2019-09-03 Avlämnat synpunkter till kommunen betr. anmälan/ansökan om bygglov och marklov för 
anläggande av manöverprovbana för Trafikverket på fastigheten Hall 4:1 på 6 ha brukningsvärd 
åkermark. Kommunen diskuterar f n frågan. 

Den av Tysslinge åkeri föreslagna fordonsparkeringen på 4 ha jordbruksmark som vi tidigare avlämnat 
yttranden om (negativa!) har avslagits av Miljönämnden, vilket åkeriet överklagade. Länsstyrelsen har 
nu avslagit överklagandet, dvs det blir ingen parkering! 

Bergtäkten vid Hall blir inte av! Svevias tillståndsansökan, som vi haft starkt negativa synpunkter på, har 
avslagits av Mark- och miljööverdomstolen. Orsaken? Det finns havsörn i närheten.  

Stockholm Exergi vill bygga en ny energianläggning i Hässelby, kallad Lövstaverket. Det här tycker inte 
Naturskyddsföreningen i Stockholm om, pga risker för Mälarvattnet mm, och tycker att det istället skulle 
kunna ligga i Igelsta, bredvid den befintliga anläggningen, något som Exergi avstyrker med hänvisning till 
att det inte får plats. Men det tror inte NF Sthlm på och frågar nu vad vi tycker. Vi vill ha mer fakta, och 
har kommit överens om att de tar reda på mer om platsargumentet verkligen håller. 

Arbetet på Skarlunda-skogsvägen som avslutades för över ett år sedan pga stopp från kommunens sida 
(strandskydd mm) har plötsligt påbörjats igen! Vi och närboende har larmat kommunen, som gör tillsyn 
där i dagarna. 

Nykvarn 

Det har kommit en ny Detaljplan för Älgbostad.  

Det pågår ett byggprojekt i centrum, som Pehr inte haft så mycket åsikter på.  
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§5. Genomförda aktivitete 
Ingen aktivitet har genomförts sen förra mötet.  

§6. Kommande aktiviteter 
6/2 Föredrag om planetary boundaries. Därefter styrelsemöte  Lokal: Symfoni.  

5/3 Årsmöte med föredrag av Martin Hedberg.  

2/4 Föredrag Fungerar klimatkompensation? Därefter styrelsemöte.  

26/4 Vårutflykt på cykel.  

7/5 öppet styrelsemöte. Lokal: Fuga. 

24/5 Mångfaldens dag. Lokal: Hökmossbadet i Nykvarn. Pehr ber en etnolog och en botaniker att 
komma. Han frågar gärna några av Nykvarns lokala politiker också. Björn Svereus kan prata om den 
planerade testbanan. Pehr har frågat Lina Kallijärvi-Gutung om hon kan komma och prata om hennes 
nätverk i Nykvarn. Alenka funderar på att berätta om Fridays for future. Pehr funderar på att arrangera 
en flora-tur upp mot gården Älgbostad. Den promenaden skulle med fördel kunna kombineras med 
Falkmärket.  

4/6 Förslag på föredrag om avskogning. Vi skulle kunna fråga Bjarne Tuturen eller någon från Svea skog.  

§7. Årsmötet  
Lars Klasén har inte varit med i styrelsen under några år, samtidigt har han varit remissansvarig för 
Södertälje kommun. Han är nu intresserad av att sitta med i styrelsen igen.  

Vi kan adjungera personer i enskilda frågor som de har särskilt intresse av. Då blir det inte så 
betungande för dem.  

Helena distribuerar skelett för Verksamhetsberättelsen.  

Revisionsberättelsen ska vara klar och tillhanda till 20/2. 

Föredragshållare till årsmötet blir Martin Hedberg. Han kostar 7000 kronor, inklusive moms.  

§8. Övrigt 
Lars Ljungdahl försökte trycka vårprogrammet själv, vilket han hade svårt att göra. Den ena skrivaren 
efter den andra gav upp. Det blev också ett och annat stavfel p. g. a. typsnitt.  

Det är flera av oss som lägger mycket tid på programmet. Om vi bygger arbetet i ett årshjul, så kan det 
bli mindre arbete. Höstprogrammet bör vi försöka ha klart i maj och definitivt klart i juni.  

Svårt att hitta anslagstavlor i Södertälje där vi får sätta upp posters inför våra aktiviteter. En anslagstavla 
vardera finns i Järna på Coop (kan Margareta sätta upp en poster där?), gågatan, stadsbiblioteket och 
Elbe livs i Brunnsäng.  

Svenska kyrkan vill göra Earth Hour till en hel vecka. Då blir det inte en så stor belastning. Vi erbjuder att 
annonsera vår aktivitet 2/4 om klimatkompensation, som en aktivitet tillhörande denna vecka.  

Stockholms länsförbund har en kurs i att låta barn ta Falkmärket, vilket innebär att de ska känna igen tio 
olika växter eller djur under t. ex. en promenad. Någon som är lite artkunnig bör gå den kursen. Alenka 
kollar upp kursen närmare. 

Lars Ljungdahl försökte, via RUTGER skicka ut mail till kretsens medlemmar om kvällens aktivitet. Ingen i 
styrelsen fick detta mail. Lars kollar med riks om de vet varför.  

Alenka annonserar februari månads föredrag och styrelsemöte i Länstidningen.  

§9. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir torsdagen 6 februari 2020 kl. 1830 i Symfoni i Södertälje Stadshus. 

§10. Mötet avslutades. 
Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Helena Hellman   Anne Kawecki 


