
Styrelsemöte 7/5-2020 

Naturskyddsföreningen  Södertälje-Nykvarn 

 

Deltagande i telefonmöte: Lars K, Anne K och Alenka  

1. Till mötesordförande valdes Lars K 

2. Till mötessekreterare valdes Anne K 

3. Justerare Lars K och Alenka. 

4. Inkommen post: Ingen fysisk. Betr mail: Flera remissärenden har inkommit (de tas upp under 

Remisser). Därtill ett som berättar att kommunens pollineringsplan har beslutats (det har 

distribuerats till alla) samt en mailväxling med Peter Kylefors (Ornitologerna) om att 

Fågelskådningens dag ställs in. Betr övrigt: Inget. 

5. Ekonomi: Inget akut enligt vad de närvarande kände till. 

6. Remisser: 

Avlämnade, klara eller avgjorda: Södertälje: Inget avlämnat. Nykvarn: Inget avlämnat. 

På gång & Nytillkomna: 

Södertälje: 

- Ärendet ”Program för Pershagen 1:4 och Bränninge gård 1:1”, i folkmun benämnt ”Träsket”, 

som var på samrådet 2016-2017 och som vi avlämnade yttrande över, är nu på tapeten igen. 

Det kommer upp i Stadsbyggnadsnämnden inom kort och kommer inte att föregås av någon 

ny remissrunda. Samrådsredogörelsen håller på att sammanställas just nu och kommer inte 

att delges publikt utan bara till nämndens ledamöter inför mötet. Lars försöker få tag i det 

innan beslut tas, via kontakt med nämndpolitiker, vilket ger möjlighet till insändare eller 

annan aktivitet (och att delge på Pershagens grupp på Facebook). 

- Ett nytt ärende på samråd är bygge av äldreboende i Lina. Yttrande ska vara inne 22/5. Lars 

och Lasse kollar. 

- I Hjälmsättra, söder om Viksberg, vill kommunen bygga 55 villor, rad- och kedjehus. Lasse 

och Lars kollar; remissyttrande ska vara inne 31/5. 

- Ärendet Kallfors, Norra Myrstugan är ute på granskning. Yttranden ska vara inne d 25/5 

men eftersom vi inte deltagit i tidigare samrådsskeden så känns det inte aktuellt för oss. 

- En ”skogsgrupp” med bl a Bjarne Tutturen är aktiv främst i områdena söder om Yngern. De 

har lämnat in ett förslag till Södertälje kommun i juni 2019 om att revidera gränsen för 

naturreservatet kring Stora Envättern i Södertälje kommun. Anledningen är ett antal 

”upptäckter” som gruppen gjort som de anser bör förhindra vissa avverkningar. Gruppen har 

inte fått någon respons från kommunen. De har väckt frågan om vi ska/kan agera på något 

sätt. 

Nykvarn: 

I Nykvarn har en oenig kommunstyrelse fattat beslut att bygga 55 bostäder på Älgbostad, 

men innan saken är slutligt avgjord ska saken upp i kommunalfullmäktige. Pehr ska överklaga 

beslutet. 

7. Genomförda aktiviteter: 

Cykelturen runt Tullan 26/4 blev mycket lyckad, dock tyvärr bara 4 deltagare. 

8. Kommande aktiviteter, våren: 

- Biologiska mångfaldens dag 24/5 är inställd eftersom Nykvarns kommun inte låter oss vara 

vid Hökmossebadet pga Coronaepidemin 

- Säsongsavslutningen vid Hökmossebadet blir av. Det inleds med en föreläsning om 

avskogningen av Bjarne Tutturen. 



9. Kommande aktiviteter, hösten: 

Inledningsvis berättade Lars att han kollat lokaler med IOGT och ABF. IOGT tar 950 kr/kväll 

och ABF tar 3000 kr/kväll (ABF-huset och Spinnrocken). ABF ”straffar” oss med ett så högt 

pris ”eftersom vi är med i Studiefrämjandet”. Dessa är därför uteslutna för oss. 

Anne berättade att Saltskogs gård kan hyras för 100 kr/timme (och ger möjlighet för oss att 

ta med fika). Rätt attraktivt, alltså – om det inte vore så att det ligger en bit bort från 

centrum. 

Efter diskussion kom vi fram till att köra vidare med lokal i Stadshuset (200 kr/kväll), men att 

skippa fika eftersom det är orimligt dyrt. 

 

2/9 Styrelsemöte som ej annonseras som öppet. 

13/9 Familjedag på Tveta friluftsgård i samarrangemang med friluftsfrämjandet. Vi 

arrangerar tipspromenad. 

27/9 Cykeltur runt Lina naturreservat i samarrangemang med Cykelfrämjandet. Lars ansvarig. 

7/10 Martin Hedberg håller föreläsning med titeln ”Klimatet - Vart är vi på väg?”. Därefter 

öppet styrelsemöte. 

4/11 Forskaren Maria Johansson håller föredrag med titeln ”Fungerar klimatkompensation? - 

Med fokus på trädplantering i Afrika.”. Därefter öppet styrelsemöte. 

2/11 Kristina Volkova Hellström, sakkunnig från naturskyddsföreningen, håller föredrag med 

titeln ”PFAS - Vår tids värsta miljögift?”. Därefter öppet styrelsemöte. 

13/1 Föreläsning om Södertälje kommuns naturreservat av Mikael Lindén, som arbetar med 

förvaltningen av dessa. Han vill ha mer exakt information om vad vi önskar att föredraget ska 

handla om. 

Hanna Klingborgs föredrag om kommunens pollineringsplan skjuts på framtiden. 

10. Vi beslutade att fortsätta ha mötena i kommunhuset. Övriga tänkbara lokaler var för dyra 

eller låg för långt bort. 

11. Angående de saknade protokollen från årsmötet så fixar Lasse ett nytt från årsmötet och 

Pehr skriver ett nytt från det efterföljande konstituerande styrelsemötet. 

12. Mötet avslutas. 

 

Sekreterare 8/5-20 

Anne Kawecki 

Justeras av 

Lars Klasén Anne Kawecki (t o m Kommande aktiviteter, våren) 

Alenka Jejcic (fr o m Kommande aktiviteter, hösten) 

 

 


