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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153 

 

Protokoll från styrelsemöte 180919 kl. 18.30 i FOS-huset, Norrtälje 

 

Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson, Mikael Morén, Christina Söderman, Birger 
Winbladh, Bjarne Bjurström, Staffan Persson, Agneta Hellström, Tor Sjölinder 

Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Staffan Persson förde 
protokollet. Birger Winbladh och Mikael Morén utsågs till protokolljusterare. 

1. Ordförande rapporterade om aktiviteter som genomförts sedan senaste 
styrelsemötet: 
1.1. Föreningen har träffat advokatbyrå Fröberg och Lundholm, specialiserade på 

mark- och miljörätt. De har hjälpt oss att få klarhet gällande rådighet, sakägare 
och samråd. Föreningen har också beställt och fått en mall för uppdaterade 
rådighetsavtal och fått hjälp med att reda ut förutsättningar för ett 
huvudmannaskap. 

1.2. Föreningen har ansökt hos Roslagens Sparbanks stiftelser om ekonomiskt stöd 
för att kunna anlita ytterligare juridisk konsultation i samband med 
förberedelserna av en ny ansökan till Mark- och miljödomstolen.  

2. Persson ska beställa en uppdatering av den framtagna framtidsbilden som visar hur 
inloppet från Höggarnsfjärden kan bli.  

3. Som Föreningen tidigare nämnt så har Leader Stockholmsbygd förordat, till 
Jordbruksverket, att ge Föreningen ett bidrag om 350 000 kr. Detta anslag är nu 
beviljat och klart från Jordbruksverket. Ett fantastiskt stöd för föreningen som gör att 
vi nu kan beställa en geoteknisk undersökning samt två miljöutredningar. Dessa 
undersökningar kommer att starta så snart som möjligt i höst.  

4. Staffan Persson har varit i kontakt med Trafikverkets ansvarige samhällsplanerare för 
att ta reda på vad som gäller för projektet angående en vägtrumma under väg 1032 
(Rådmansövägen). Möte kommer att bokas med Trafikverket så snart det är möjligt 
för att få ytterligare klarhet i detta, Persson bokar in.   

5. För att säkerställa att föreningen har råd med alla nödvändiga utredningar och 
åtgärder som krävs för en komplett ansökan till Mark- och miljödomstolen  
 ska vi undersöka om det finns stiftelser hos vilka vi kan ansöka om bidrag. Persson 
och Hellström ansvara för detta. 

6. Birger Winbladh undersöker hur den kostnadsuppskattning vi gjort för hela projektet 
står sig i dagsläget. Vi behöver förmodligen uppdatera denna siffra. 

7. Bjarne Bjurström ansvarar för att boka in ett möte med efterträdaren till vår 
kontaktman på kommunen, så fort hon börjat sitt nya uppdrag. Under tiden jobbar vi 
vidare med att ta fram ett förslag på hur vi kan samarbeta med kommunen om 
huvudmannaskapet. Bjurström och Öberg har huvudansvaret för detta.  

8. Vi vill också ha med lokala företagare i den förening som vi tror att vi ska bilda för 
huvudmannaskapet. Vi planerar att snarast möta dem för att diskutera detta. 
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9. Christina Söderman söker Norrtäljes kommundirektör för att bjuda in till vandring 
längs sundet.   

10. Söderman rapporterade föreningens ekonomi.  
Tillgodohavande SEK Bankgiro: 63.407,13, Postgiro: 246.051,71 

11. Nästa möte: onsdagen den 23 oktober kl. 18.30 i FOS-huset, styrelsen bokade även in 
mötet därefter: tisdagen den 13 november, samma tid och plats.   

12. Ordförande avslutade mötet. 

 

Vid protokollet                                 Justerat per e-post 

Staffan Persson   Birger Winbladh, Mikael Morén          

 
                                   
 
  
 


