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Tid: 2 april 2020 kl. 18.00-19.20  
Plats: Mötet genomfördes i form av telefonkonferens  
 
Närvarande:  Pehr Lind, Lasse Ljungdahl, Anne Kawecki, Mats Johansson och Lars Klasén  

1. Mötets öppnande 
Pehr öppnade mötet. 

2. Godkännade av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Pehr utsågs till ordförande och Lars till sekreterare. 

3. Val av justeringsmän 
Som justeringsmän utsågs Anne och Lars. 

4. Formalia 
Konstaterades att följande protokoll saknas: Styrelsemötet d 6/2, Årsmötet d 5/3, Konstituerande 
möte 5/3. 

5. Inkommet 
Ingen inkommen fysisk post rapporterades (Lasse ansvarig). Betr mail (Lars ansvarig) så har flertalet 
hanterats efter hand. Det gäller bl a Föreningsregister (som Lars nu uppdaterat med färska 
uppgifter), Länsförbundet (efterlysning av kandidater för styrelsearbete; Anne och Margareta Jonze 
blev tillfrågade av Pehr om de önskade vara med) och Earth Hour-eventet på G:a Flickskolan (vilket 
blev inställt). Ett mail från Petter Kylefors, Södertälje Ornitologiska, d 31/3, ang  Fågelskådnings dag d 
10/5, har utlovats behandling på och svar till efter innevarande möte (se under Kommande 
aktiviteter i detta protokoll). Pehr berättade om en del kommunikation betr Älgbostad (se under 
Remisser i detta protokoll). 

6. Ekonomi 
Lasse ansvarig. Kretsens tillgångar är f n 20.146 kr. De största utgifterna I år har rört fika etc på våra 
möten. Kostnaden bara för årsmötet var 1.820 kr! (Slutsats: undvik fika etc på de öppna mötena!). 
Föredragshållaren Pella Thiel på mötet d 5/3 erhöll 6.250 kr. Vad gäller hösten så beräknas 
programutskicket inför hösten kosta 10-15.000 kr och intäkten från Naturskyddsföreningen Riks till 
omkring 30.000 kr. 

7. Remisser  
Södertälje 

Lars berättade att inga remisser har avlämnats hittills under året. Han informerade om att 
detaljplanen för Ekbacken (Viksberg) som vi varit engagerade i har antagits (utan att vissa av våra 
synpunkter har tillgodosetts). Vidare att det planeras för Saltå By (Järna), med villor, radhus och 
verksamheter vilket vi på sikt kan komma att engagera oss i. På g i närtid är ”Härfågeln”, ett 
äldreboende i Järna, samt ett nytt äldreboende i Lina. Osäkert om vi ska engagera oss i. Lars och 
Lasse bedömer. 

Frågan om de ”okänsliga” skogsavverkningarna omkring södra Yngern som en ”aktionsgrupp” med bl 
a Bjarne Tutturen och Fredrik Hannertz engagerat sig i (dvs motsatt sig) har tagits upp tidigare, men 
är fortfarande aktuell. Lars åtog sig att kolla upp det aktuella läget via kontakt med Bjarne. 

Slutligen har Södertäljes Cykelplan antagits av kommunen d 12/12. Trots att vi avgett yttrande över 
denna blev vi inte informerade. Lars har varit i kontakt med projektansvarig (Maria Wikenståhl, 
Samhällsbyggnadskontoret) , som hänvisat till att information ges i nämndprotokoll – något som Lars 
inte ansåg/anser godtagbart (det är ju orimligt att vi skulle behöva granska protokoll efter protokoll 



Sid 2(3) 

för att se om ärendet händelsvis tagits upp!). Lars efterlyste information om hur prioriteringar mellan 
det stora antalet föreslagna åtgärder, vilket Maria menade att det går inte att förutse, beroende på 
utspritt ansvar och resurser, inom såväl som utom kommunen (Trafikverket, fastighetsägare m fl). 
Lars påminde om att vi (kretsen) föreslagit en referensgrupp för att bistå vid prioriteringar, i vilken vi 
såklart skulle ingå. Responsen på detta uteblev (gissningsvis pga föregående skäl, dvs det är inget 
sammanhållet projekt utan det som händer händer ”ad-hoc”). 

Lars berättade att han gjort en sammanställning av planärenden mm som är på g på kort eller på lång 
sikt inom kommunen men som ännu inte utgör remisser (dvs tänkbara kommande remisser – 
exempel nämnda Saltå by samt Ostlänken); en slags ”kom-ihåg”-lista som han håller löpande 
uppdaterad. Den finns på vår webb men visas inte; inte för att den är känslig utan för att det är ett 
arbetsmaterial. Den nås via https://sodertalje.naturskyddsforeningen.se/loggsida/  

Nykvarn 

Pehr berättade om Älgbostad. Trots allvarliga invändningar från såväl oss som aktionsgruppen 
Älgbostads Vänner (ca 1.200 pers) m fl så har inga ändringar gjorts i detaljplanen. Av det vi har anfört 
mot planen (bl a att en fladdermuskoloni på gården inte kommer att klara sig pga ljusstörningar mm) 
så är den absolut invändningen att strandskyddet upphävs. Planen ska nu beslutas i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vi kommer helt klart att överklaga besluten, där främst 
värnet om strandskyddet står i första rummet. 

LT (Länstidningen) har nyligen gjort ett reportage om ett antal nya vägprojekt i Nykvarn pga att ett 
flertal byggen är på g runt om i kommunen, vilka kommer att påverka centrala Nykvarn. Pehr håller 
kollen. 

8. Genomförda aktiviteter 
Sedan förra mötet har ingen aktivitet genomförts. Earh Hour-eventet på G:a Flickskolan tillsammans 
med Fridays For Future, musikgruppen PiVO m fl ställdes in pga Coronaläget, likaså det möte med 
föredrag av Maria Johansson om klimatkompensation som skulle genomförts dagens datum. 

9. Kommande aktiviteter 
Vårutflykten på cykel d 26/4 tillsammans med Cykelfrämjandet är ju en sällsynt lämplig 
programpunkt i dessa Coronatider. Utom hus, och enkelt att hålla avstånd från varandra. Så den 
kommer att genomföras. 

Styrelsemötet den 7/5 kommer att genomföras – per telefon eller kanske utomhus  . Lasse 
kompletterar informationen på webben om att det inte kommer att vara öppet (vilket är 
annonserat). 

Betr Fågelskådningens dag den 10/5, som skulle genomföras tillsammans med Södertälje 
Ornitologiska, så önskar den ansvarige Petter Kylefors att den inställs. Vi beslutade att acceptera. 
Lars meddelar dem. 

Biologiska mångfaldens dag d 24/5 vid Hökmossbadet i Nykvarn planeras att genomföras. Det är ett 
samarrangemang med Älgbostads Vänner m fl föreningar, med aktiviteter utomhus (även om stugan 
vid badet är hyrd). Bland dessa är tipspromenad, uppträdande av orkester, information om fåglar, 
rundvanding mm. Start kl 13. Pehr håller i det från vår sida. 

Säsongsavslutningen d 4/6 planeras genomföras – det är ju utomhus vid Strömsborgs båtklubb 
(Nykvarn) – och det har annonserats med tema avskogning och exploatering av åkermark. Dock ingen 
föredragshållare ännu engagerad. Lars åtog sig att tillfråga Bjarne Tutturen, som i alla fall kan prata 
om avskogning (högst aktuellt map den ovan nämnda aktionsgruppen skogarna kring södra Yngern). 
Även frågan om Yngerns vattenskydd kanske kan beröras. 

HÖSTEN 

Betr Styrelsemötet 3/9 så kommer vi inte att hålla det öppet (vem vet hur Coronasituationen ser ut 
då? Om det blir telefonmöte eller ”fysiskt” dito kan inte bestämmas nu). Lasse ändrar på webben. 

Familjedag på Tveta den 13/9 hålls i sedvanlig stil. Vi deltar, men håller inte i det. 

Det genomförs Håll Sverige Rent-aktiviteter den 19/9, detta år med temat ”strandstädning”. Kanske 
vi ska delta? Har vi några skräpiga stränder? Svar ja! Anne nämnde Mälarbadet, men Lars invände att 

https://sodertalje.naturskyddsforeningen.se/loggsida/
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där städar ju kommunen. Lars å sin sida nämnde östra sidan om Hallsfjärden där det finns mycket kul 
att ta hand om (inget skämt! - här kan man hitta prylar av värde, typ fendrar, McDonaldsbrickor från 
utflyktsbåtar, badbollar mm. Lars vet – kolla hemma hos honom …). Alla uppmanades att fundera på 
något lämpligt! 

Någon söndag kring månadsskiftet september/oktober Cykelutflykt (med svamplockning som bonusI) 
till och i skogarna kring Tegeltorp (vid Hallsfjärden, norr om Brandalsund). Förutom svamp finns där 
fina fornlämningar/rösen. 

Den 7/10 föredrag om klimatet av Martin Hedberg (inte helt fastställt) 

Den 4/11 Maria Johansson om klimatkompensation 

Den 2/12 Niklas Hellström (om vad? Protokollföraren hängde inte riktigt med …) 

Den 13/1 2021 Någon sakkunnig från Naturskyddsföreningen Riks (ämne PFAS) 

Vi hade också en diskussion om styrelsemötena nödvändigtvis måste ligga i anslutning till föredragen, 
samt om de verkligen måste annonseras som öppna. Att inte annonsera dem som öppna ger oss 
större flexibilitet om vi vill ändra, flytta eller inställa dem. En kompromiss skulle vara att vi förlägger 
mötena till i samband med föredragen (dvs som hittills) men inte kallar dem ”öppna”. Det hindrar 
inte att vi ändå kan låta ev. intresserade medlemmar att delta. Frågan bordlades och hänsköts till 
styrelsemötet i maj. 

Vi diskuterade även lokalfrågan. Visst är Stadshuset ok (i synnerhet bra betr teknisk utrustning!) men 
begränsat vad gäller att vi själva fixar fika. Det finns ju andra ev. lokaler, t ex Saltskogs Gård (Anne 
kollar villkoren), ABF-huset, Spinnrocken och IOGT-huset (där vi tidigare var). Lars kollar de senare. 

Alenka håller i programverksamheten. 

10. Rapporter 
Meddelades att Länsstämman är inställd (framflyttad) 

11. Övrigt 
Pehr bad att få bli informerad inte enbart per mail utan även SMS vid brådskande ärenden, för 
säkerhets skull. 

Riksstämman: Vi antog att vår krets får skicka 4 (eller kanske 5!) delegater. Anne och Margareta 
Jonze är intresserade och mötet beslutade att det är ok att de deltar. De ombesörjer själva sin 
anmälan. Deltagandet villkorades med önskemålet om att de i efterhand berättar om mötet. 

Lars hade synpunkter om webben vad gäller de väldigt gamla (över ett år!) senaste inläggen som 
visas där. Ser inte så snyggt ut … Vi uppmanades alla försöka bistå med lite information då och då; 
det kan vara från möten eller annat. Det viktiga är att webben visar att vi är aktiva. Lars önskade 
också kontaktsidan kompletteras med kretsens organisationsnummer. 

Betr Föreningsregistret så åtog sig Lasse att hålla våra uppgifter aktuella. 

12. Kommande möte 
Den 7/5, troligen per telefon – eller kanske utomhus! Det viktigaste då är att fastställa 
höstprogrammet. (Anne och Lars bör också ha hunnit kolla ev. alternativa lokaler enl ovan). 

13. Mötet avslutas 
Pehr tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 

Vid tangenterna, 

Lars 

 

Justeras 

Anne Kawecki  Lars Klasén 


