
Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153 
 
Protokoll från styrelsemöte 181113 kl. 18.30 i FOS-huset, Norrtälje 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson, Mats Öhlin, Mikael Morén, Bjarne Bjurström, Agneta 
Hellström, Christer Sandström, Tor Sjölinder, Staffan Persson 

Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Staffan Persson förde 
protokollet. Christer Sandström och Mats Öhlin utsågs till protokolljusterare. 
 
Geoteknisk undersökning  
I slutet av oktober genomförde företaget Bjerking provtagningar kring sundets tänkta sträckning – en 
så kallad geoteknisk undersökning. Med anledning av det bjöd föreningen in Teddy Johansson från 
Bjerking. Han berättade om hur provtagningen gått till och att resultatet visar att materialet som 
utgör marken i och ikring sundet är mycket löst. Detta innebär att kanterna kommer att behövas 
stöttas på något vis. Resultaten visar också att det är nära till fast mark - man når morän redan vid ca 
2,5 meter. 

Styrelsen ska nu undersöka hur ett sund kan konstrueras efter ovanstående fakta och vad det kan 
landa på för ungefärlig kostnad. Bjarne Bjurström inleder detta arbete. Vi behöver få större klarhet i 
detta innan vi går vidare med både frågan om huvudmannaskap och rådighetsavtal. 

Finansiering  
Mötet beslutade att arbetet med hitta finansiering måste intensifieras. Staffan Persson och Agneta 
Hellström ska kartlägga stiftelser för att täcka kostnader på kort sikt. Vi ska också undersöka vilken 
stöttning vi kan få för att identifiera vilka EU-bidrag som kan vara aktuella. Bjurström börjar med att 
ta kontakt med Tobias Arvidsson (fd Norrtälje kommun) som hade inspel om detta. Vi frågar också 
efter inspel från Fd ordförande Gunnar Fagerberg. Staffan Persson letar lite mer allmänt efter 
tänkbara konsulter som kan vara intressanta. 

Bokade informationsaktiviteter 2019  
Vandring längs Nenningesund med Flottans män 2 maj, 2019  
Styrelsen beslutade att Föreningen ska vara representerad på Expo Roslagen med Bomässa den 3-4 
maj 2019.  
 
Övrigt  
En av fastigheterna där vi planerat lägga upp massor har en ny ägare.  Ann Axelsson tar kontakt med 
de nya för att undersöka hur de ställer sig till detta.  
 
Vad gäller rådighetsavtal saknar vi information om vem som äger fastigheten Ören 1:1 (fd stiftet). 
Mats Öhlin tar reda på detta till nästa möte. 
 
Staffan Persson och Ann Axelsson har ett möte inbokat med en kontaktman på Trafikverket för att ta 
reda på hur processen med att anpassa vägen efter en trumma går till. 

Styrelsen konstaterade också att en ny regim är på plats i Norrtälje kommun och att vi så småningom 
behöver träffa denna. Vi ska inleda den förnyade kontakten med ett möte med Charlotte Köhler, ny 
samhällsbyggnadsdirektör. Vi står på ”väntelista” att få träffa henne. Ann Axelsson ska sammanställa 
bakgrundsinformation och skicka i förväg. 

 



 
Ekonomi  
Bankgiro: 181 457,13 kr  
Plusgiro: 247 051,77 kr  
 
Nästa möte: onsdagen den 12 december kl. 18.30 i FOS-huset. 
 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet   Justerat per e-post 
Staffan Persson   Christer Sandström, Mats Öhlin 


