
  

Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153                       justerat per e-post   
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 180117 kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson, Christina Söderman, Bjarne Bjurström, Jan 
Mosander, Mikael Morén, och Anders Börjegård. Staffan Persson deltog per telefon i delar av 
mötet.   
 
1. Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Jan Mosander förde protokollet. 
Mikael Morén och Christina Söderman valdes till protokolljusterare. 
 
2. Former för huvudmannaskap 
Axelsson och Mats Öhlin träffade den 10 januari kommunjuristen Susanna Grege för att bl a 
diskutera tänkbara former för huvudmannaskap för projektet. Axelsson redogjorde för alternativen, 
frågan är komplex. Om föreningen fastnar för samfällighetsförening/gemensamhetsanläggning, hur 
ser juridiken i så fall ut? Det handlar också om att långsiktigt och stabilt trygga underhållet av ett 
öppnat Nenningesund. Kan intresseförening/garantförening vara en lösning? (Jfr hemvärnet som på 
1970- och 80-tal stöttades av garantföreningar på olika håll i landet.) Bjurström och Mats Öhlin har 
åtagit sig att försöka skapa reda i detta, bl a via Lantmäteriet. Målet är att hitta en så okomplicerad 
lösning som möjligt. 
 
3. Geotekniken 
Bjurström har fortsatt kontakt med Sweco angående startsträcka och i vilken mån den geotekniska 
utredningen kan komma att påverkas av nya skrivningar i Miljöförordningen som trädde i kraft 1 
januari i år. Bjerking AB får också förfrågan om detta. Viktigt att fältarbetet kommer i gång så fort 
finansieringen, med beslut från Jordbruksverket, är klar. 
 
4. Birger Winbladh fortsätter sin utredning av underhållskostnader för projekt i Stockholms 
skärgård som liknar föreningens projekt. Han kontaktar Länsstyrelsen om ev. synpunkter vad gäller 
de nya miljöbestämmelserna och en kommande ansökan till Mark- och miljödomstolen. 
 
5. Informationsverksamhet 
Föreningen vill utvidga sin informationsverksamhet till företagen i kommunen. Staffan Persson, 
Söderman och Morén kontaktar de lokala företagarföreningarna, Norrtälje handelsstad, Visit 
Roslagen och hamnprojektet i Norrtälje. Några kontakter är redan klara. Frötuna-Rådmansö 
företagarförening har ett möte i början av februari där vår förening har välkomnats att presentera 
projektet. 
 
6. Ekonomi 
Söderman rapporterar att saldot på föreningens bankgiro (Swedbank/Roslagens Sparbank) per 15.1 
var kr 65477:13, saldot på Plusgirot var per 4.1 kr 215.601:77. 
   
7. Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 19 februari kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje. 
Föreningens årsmöte hålls preliminärt lördagen den 24 mars kl 13.00 på Rådmansö, lokal 
bekräftas senare.  
 
  
Antecknat av 
 
Jan Mosander  
 
Protokollet justerat:                 Mikael Morén                    Christina Söderman   



  

 
																	 																																																																

 
      


