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Tid: 4 juni 2020 kl. 19.45-20.30  

Plats: Strömsborgs båtklubb (bredvid Hökmossbadet), Nykvarn 

Innan mötet höll Bjarne Tutturen, bl a medlem i den fristående “Skogsgruppen”, ett föredrag över 
“Skyddsvärd skog”. Utöver styrelsen närvarade då ytterligare en medlem. 

 

Närvarande:  Pehr Lind, Lasse Ljungdahl, Anne Kawecki 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 Lasse 

4. Formalia 

Föregående mötesprotokoll (2020-05-20) godkändes. 

5. Inkommet 

Fysisk post: 

- Handlingen ”Samrådsinformation inför tillståndsansökan enligt miljöbalken” avseende Del av 
fastighet Norrkärr 2:13 & 2:14 samt hela fastighet Norrkärr 2:16 & 2:18, Nykvarns kommun. Det rör 
förslag om en återvinningsanläggning, intressent RGS Nordic AB. Synpunkter ska vara inne den 18/6. 
Pehr tar hand om det. 

Mail: 

Utöver sådant som har delgetts vederbörande inom styrelsen (varav en del redovisas under Remisser 
nedan) nämnde Lars följande: 

- Den ideella föreningen Co-grow informerar om webbseminarium om stadsodling. Öppet för alla att 
delta. Se co-grow.se 

- En skollärare har efterfrågat vårt bistånd vid utflykt med skolklass för att kolla grodyngel. Lars 
hänvisade till Pontus Hjelm, lokal expert på vattensalamander och andra grod- och kräldjur. 

- En medlem har efterfrågat bevakningsfunktion (”prenumeration”) för nyheter på vår webb. Lasse 
undersöker. 

- Studiefrämjandet påminner om sitt årsmöte den 11/6. Det sker digitalt i Zoom. Öppet för oss att 
delta. 

6. Ekonomi 

Lasse påpekade att undertecknade protokoll måste redovisas för Riks för att vi ska få vårt bidrag. 
Aktuella protokoll undertecknades under mötet f.v.b. Riks. Lasse fixar. 

 



Sid 2(3) 

7. Remisser  

Södertälje 

- Vi har avlämnat yttrande betr Detaljplan Del av Lina 4:27 (Äldreboende) (Dnr: SBN-2018-01893). 

Inför detta gjorde Lars och Lasse besök på plats och konstaterade bl a att spridningskorridorerna bör 

utökas, vilket vi också anförde. (Se mer info på vår webb). 

- Vi har avlämnat yttrande betr Detaljplan för Hjälmsättra 1:3 inom Viksberg i Södertälje (Dnr: SBN-
2012-00946). Det avser 100-140 bostäder i flerbostadshus och småhus. Inför detta gjorde Lars och 
Lasse besök på plats. Området gränsar till Talby naturreservat och bland det vi anförde var att det 
behövs en större zon mellan reservat och bostäder. Vi anförde också bredare zon (spridningszon) i 
områdets norra del samt att vissa vatten-/våtmarksområden utöver förslaget skulle förbli obebyggda. 

- Med anledning av den fortsatta, enligt oss olagliga, verksamheten på Skarlunda 1:2 och 1:4 har vi 
insänt till Södertälje kommunen ingett ett Yrkande för stopp på verksamheten på Skarlunda 1:2 och 
1:4. Detta föregicks av en konsultation med föreningens jurist Rebecca Nordenstam. Den 1 juni blev 
vi inbjudna att delta i en rundvandring/syn på området tillsammans med 4 ledamöter av 
Miljönämnden. Lars deltog. De som inte sett ”förödelsen” tidigare blev chockade (faktiskt!). Lars blev 
nu varse en ytterligare ny väg i områdets södra del. Efter koll med Skogsstyrelsen och kommunen 
visade det sig att det inte finns någon tillstymmelse till tillstånd för denna väg. Efter ännu en 
konsultation med juristen skrev han ännu en inlaga till kommunen där det bl a anges att vi överväger 
polisanmälan om de inblandade myndigheterna kommunen, Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen inte 
gör något – och jag (Lars) inser nu att de inte kommer att göra det. Trots total ”förödelse” av en hel 
skogsfastighet om 30 ha. Länstidningen har precis kontaktat oss och kommer att skriva om saken. 

- Nyinkommen remiss: Avfallsplan 2030 för Södertälje (”Utställning och remiss av ny 

renhållningsordning för Södertälje kommun”). Synpunkter ska vara inne senast 6 november. Anne 

tittar på den. 

- F.k.: Det har pågått ett samrådsförfarande kring Brunnsäng 1:1, en del av Hanstaskogen, förslag om 

ett höghus. Närboende har nu i mitten på maj kontaktat oss och uppmanat oss att överklaga ärendet 

till Mark- och Miljödomstolen. Vi har inte deltagit i samrådet och kan därför inte överklaga. 

Nykvarn 

- Älgbostad/Hökmossbadet: Pehr har d 2020-05-26 till Mark- och miljödomstolen och Länsstyrelsen i 
Stockholm inlämnat ett överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta Detaljplan Nykvarn 
KS/2015:437 Hökmossbadet; Nykvarn 1:11 m fl (Älgbostad). Här anförs bl a att man ”inte tagit 
tillräckligt stor hänsyn till Riksintresset och Regionens Gröna kil (Bornsjökilen). Sjön Yngern är 
Riksintresse för Naturvård och länets 3:e största sjö. Huvudargumentet för den senare klassningen 
(NRO01032) är sjöns så gott som helt obebyggda strandlinje och höga vattenkvalitet”. 

- Sundsör 2:1: Sundviks ängar. Detaljplaneförslaget avseende ca 80 bostäder (flerbostadshus och 
villor) är ute på granskning. Synpunkter ska vara inne senast 2020-06-12. Pehr tar hand om det. 

- Ånsta 2:1: Förslag om ett verksamhetsområde om 126 ha i södra Nykvarn, på gränsen till Södertälje, 
är ute på granskning. Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde med 
markanvändning inriktat på logistik, ej störande industri, kontor och lager inom ramen för 
logistikområdet Stockholm Syd. Synpunkter ska vara inne 2020-06-19. Pehr tar hand om det. Åsikten 
är att det inte finns behov av detta och området bör vara kvar som skogsmark. 

- Ströpsta 3:54 (Båglan). Byggnadsnämnden i Nykvarn har fattat beslut mot tjänstemännens 
rekommendation avseende behov av tillstånd för att starta avfallshantering. Pehr kontaktar 
nämndsekreteraren för att få kopia av beslutet inför ev. överklagan. Synpunkter ska vara inne senast 
23 juni.  

Som avslutning på denna punkt framfördes förslag om att verka för att etablera Yngern till ett 
vattenskyddsområde. (Något att ta tag i höst!?). Nämndes kontakter med personer inom den s k 
skogsgrupp som Bjarna Tutturen är en del av, bl a Fredrik Hannertz. 
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8. Genomförda aktiviteter 

Sedan förra mötet har ingen aktivitet genomförts. 

9. Kommande aktiviteter 

Höstprogrammet diskuterades. Alenka har tagit fram ett förslag (bifogas!). Det inleds med vårt eget 
styrelsemöte 2/9 kl 18 i Fuga, Stadshuset (ej öppet möte). Lasse utreder och bokar lokaler i 
Stadshuset för mötena. Pehr svarar för texten på framsidan (manus finns redan). Vi uppmanades alla 
at komma med förslag till foton att komplettera med (både fram- och baksidan). Ett förslag om att 
”efterlysa” fler medlemmar att delta i arbetet i styrelsen eller för någon specifik uppgift (typ utflykter 
eller remisser). 

Den 19/9 genomför Håll-Sverige-Rent en strandstäddag som vi kan delta i om vi önskar. Vem orkar ta 
tag i det? Lars hade tidigare idéer för Södertälje, men väljer nu att avstå. Nån annan hugad? 
Nykvarn? 

10. Rapporter 

Inget rapporterades. 

11. Övrigt 

Inget övrigt anfördes. 

12. Kommande möte 

Den 2/9 kl 18 I Fuga, Stadshuset. Slutet möte 

13. Mötet avslutas 

Pehr tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 

Vid tangenterna, 

 

Lars 

 

Justeras 

 

 

Anne Kawecki  Lasse Ljundahl 


