Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

Protokoll från styrelsemöte 180814 kl. 18.30 i FOS-huset, Norrtälje
Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson, Mikael Morén, Mats Öhlin, Christina
Söderman, Birger Winbladh, Bjarne Bjurström, Staffan Persson, Agneta Hellström.
Övriga närvarande: Gunnar Fagerberg, sammankallande i valberedningen.
1. Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Agneta Hellström förde
protokollet. Staffan Persson och Bjarne Bjurström utsågs till protokolljusterare.
2. Ordförande rapporterade om aktiviteter som genomförts sedan senaste
styrelsemötet:
2.1. Rapport från Rådmansödagen 30 juni. Ann, Birger, Bjarne och Agneta
medverkade i vårt stånd. Många besökare, stort intresse, mycket frågor – viktigt
att informera om hur projektet framskrider.
2.2. Två vandringar längs den tilltänkta kanalen har genomförts under sommaren
under ledning av Ann, varav den första 7 juli med ett tiotal deltagare och den
andra 21 juli med endast ett fåtal, på grund av ösregn.
3. Diskussion kring vikten av att få klarhet i frågor om rådighet, samråd, sakägare med
mera inför det planerade mötet den 16 aug. med juridisk expertis på advokatbyrån
Fröberg & Lundholm, specialiserade på mark- och miljörätt. Ann, Birger, Mats och
Agneta deltar.
4. Möjligheten att åter söka medel från Roslagens Sparbanks stiftelser
uppmärksammades. Ansökan ska ha kommit in till Stiftelsen 31 augusti. Det
framfördes förslag att söka pengar för juridisk konsultation. Bjarne undersöker
vidare. Ann och Staffan tar fram underlag för ansökan.
5. Ordförande presenterade ett planeringsschema med förslag till arbetsuppgifter och
tidsplanering 2018/2019 med utgångspunkt i tidigare presenterad ärendelista.
Följande rubriker:
• Rådighetsavtal
• Huvudmannaskap
• Geoteknisk undersökning
• Kostnad/Finansiering
• Kommunen
• Samråd
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6.

Det finns ett behov att uppdatera underlagen för kostnaden av hela projektet
Nenningesund. Bjarne och Birger åtog sig att ta kontakt med entreprenörer och
tekniska experter. Det gäller en ungefärlig bedömning, ej regelrätt offert.

7. Diskussion angående finansieringsansvar för den vägtunnel som blir aktuell att bygga
där sundet korsar Rådmansövägen. Staffan åtog sig att kontakta Norrtälje kommun
för att få namn på tjänsteman som har kontakt med Trafikverket i dessa frågor.
8. Diskussion angående möjlig finansiering genom att söka EU-bidrag. Det framfördes
att det kan vara en mer framkomlig väg att i första hand undersöka möjligheten av
att söka nationella eller regionala medel eftersom de myndigheter som förvaltar
sådana också ofta har kunskap om, och förmedlar EU-medel. Gunnar Fagerberg åtog
sig att undersöka och lista vilka myndigheter som kan vara aktuella. Bjarne åtog sig
att kontakta Tobias Arvidsson på Norrtälje kommun för att ta reda på vem som är
kommunens kontaktperson för EU-frågor.
9. Besked från Jordbruksverket angående medel från Leader Stockholmsbygd för den
geotekniska undersökningen väntas i början av september. Bjarne åtog sig att
kontakta Bjerking AB för att ta reda på om de kan starta den geotekniska
undersökningen redan nu i höst, under förutsättning att vi erhåller medel.
10. Beträffande underhållet av kanalen. Birgers utredning om andra jämförbara kanaler
visar att det, efter färdigställande, knappt är några underhållskostnader. Beslutades
att Birgers utredning kompletteras med vissa uppgifter från Bjarne. Utredningen är
ett viktigt underlag att visa för kommunen och övriga intressenter.
11. Skylten, www.Nenningesund.se som står vid Rådmansövägen där kanalen kommer
att korsa, renoveras av Titti Winbladh för att bli mer synlig.
12. Mats åtog sig att höra med Peab var vägskylten Nenningesund som tidigare fanns vid
Breviksundsbron finns nu.
13. Ordförande informerade om att GDPR-information med anledning av den nya
datalagstiftningen nu ligger på föreningens hemsida.
14. Christina rapporterade föreningens ekonomi.
Tillgodohavande SEK Bankgiro: 63.007, 13 . Postgiro: 242.051, 77
15. Nästa möte: Onsdagen den 19 september kl. 18.30 i FOS-huset
16. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet
2
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Agneta Hellström
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Bjarne Bjurström

Staffan Persson

