
  

Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153                       justerat per e-post   
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 180424 kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson, Bjarne Bjurström, Mikael Morén, Mats Öhlin, Tor 
Sjölinder, Agneta Hellström, Christer Sandström och Staffan Persson.  
 
1. Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Staffan Persson förde protokollet. 
Bjarne Bjurström och Mats Öhlin valdes till protokolljusterare. 
 
2. Ny styrelsemedlem  
Styrelsen hälsade Agneta Hellström välkommen. Agneta är sommarboende i Nenninge och driver i 
dag ett eget bolag och har tidigare varit projektledare och chef inom Landstinget.  
 
3. Information från årsmötet 
Styrelsen sammanfattade årsmötet och konstaterade att det var något färre deltagare jämfört med 
tidigare år. Detta trots att antalet medlemmar ökat. En orsak kan vara den sena våren vilket medfört 
att många sommarboende helt enkelt inte kommit igång med ”vårbruket”. Det var glädjande att 
kommunens samhällsbyggnads direktör Tobias Arvidsson var på plats och som redogjorde för 
kommunens positiva inställning till Nenningesund.  På hemsidan finns en utförligare rapport från 
mötet, samt verksamhetsberättelsen att ladda ner. http://nenningesund.se/ett-handelserikt-ar/ 
 
4. Geoteknisk undersökning 
I samband med den geotekniska undersökningen ska föreningen även göra två miljötekniska 
undersökningar. Dels en som visar om det finns några föroreningar i de massor som schaktas upp 
och dels en geohydrologisk undersökning som visar infiltrationsmöjligheterna i de områden där vi 
vill lägga upp muddermassor. Föreningens förhoppning är att vi kan komma igång med 
undersökningarna före halvårsskiftet.  
 
5. Huvudmannaskapet  
Bjurström och Öhlin har varit på möte på kommunen med juristen Susanna Grege och 
exploateringsingenjören Erik Klockare för att diskutera förutsättningar för ett avtal om 
huvudmannaskap med kommunen och andra intressenter. Kommunen ska ta kontakt med 
lantmäteriet och föreningen ska kontakta liknande projekt för att se hur de löst denna fråga. 
Föreningen jobbar också vidare med att ta fram underlag för framtida driftskostnader av ett öppet 
Nenningesund. Ett projekt vi tittat på är Sikmarö sund på Blidö. Vidare kommer Bjurström att 
upprätta en riskanalys för följande tre faser: ansökning, entreprenadtiden och för kommande 
förvaltning.     
 
6. Ekonomi 
Söderman rapporterar att saldot på föreningens bankgiro (Swedbank/Roslagens Sparbank) per 24 
april var kr 65834:13 och saldot på Plusgirot var kr 215051:77. 
   
7. Nästa styrelsemöte hålls tisdag den 22 maj kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje.  
 
  
Antecknat av 
 
Staffan Persson 
 
Protokollet justerat:                 Bjarne Bjurström                    Mats Öhlin 
																	 																																																																 	 	 		


