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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 170906 kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson (ordf.), Staffan Persson, Bjarne Bjurström, Mats 
Öhlin och Mikael Morén. 
 
1. Ordf. Ann Axelsson öppnade den formella delen av mötet, Staffan Persson förde protokollet och 
Bjarne Bjurström och Mikael Morén valdes till protokolljusterare. 
 
2. Anmälningsärenden 
–  Föreningen hade 170901 fem representanter från Norrtälje kommun på vandring längs sundet.  
Det var föreningens kontaktperson på kommunen Tobias Arvidsson (Samhällsbyggnadsdirektör) 
tillsammans med Erik Klockare (Exploateringsingenjör), Margareta Lundgren (s), Anders Olander 
(c) och Inger Landin (mp). Från föreningen deltog Axelsson, Bjurström, Söderman, och Winbladh. 
Under vandringen diskuterades vår ansökan om anslag till en geoteknisk undersökning och vikten 
av att få till en gedigen ansökan till Mark- och Miljödomstolen. En utförlig rapport från vandringen 
finns på nenningesund.se     
 
– Föreningen hade 170902 årets tredje öppna vandring. Denna gång var det 13 personer med och 
från föreningen deltog Axelsson och Winbladh. Hittills i år har totalt ca 70 personer deltagit i 
föreningens vandringar. 
 
3. Norrtälje kommun 
Föreningen ska försöka ordna ytterligare en vandring för att bjuda in fler från kommunen som inte 
kunde delta vid detta tillfälle. 170904 har kommunens tjänstemän och politiker tillsammans tagit 
upp och diskuterat Nenningesund. Senare i höst bereder kommunen Föreningens ansökan om anslag 
för att genomföra en geoteknisk undersökning för Nenningesund. Föreningen för också vidare 
samtal med kommunen om hur huvudmannaskapet för sundet ska lösas. 
 
4. Finansiering  
Axelsson och Persson får i uppdrag att strukturera upp arbetet med att söka finansiering 
 
5. Medlemmar  
Under 2017 har Föreningen fått ca 30 nya medlemmar. För att sprida information om Nenningesund 
har föreningen förnyat hemsidan och blivit mer aktiv på Facebook.   
 
6. Ekonomi 
Föreningen förfogar just nu över kr 214 801:77 på Plusgirot och kr 66 055:13 på 
Swedbank/Roslagens Sparbank.     
 
7. Nästa möte  
Nästa styrelsemöte hålls onsdag den 4 oktober kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje. Styrelsens 
novembermöte hålls tisdagen den 14 november kl 18.30, även det i FOS-huset i Norrtälje. 
 
 
Antecknat av Staffan Persson  
 
 
 
Protokollet justerat:  Bjarne Bjurström                Mikael Morén 
  


