Föreningen Nenningesund - org.nr 802430-2153
Protokoll från styrelsemöte 18-1-14 kl. 18.30 i FOS-huset, Norrtälje
Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson AA, Mikael Morén (MM), Christina Söderman
CS, Bjarne Bjurström BB, Staffan Persson SP, Agneta Hellström (AH), Birger Winbladh BW
1. Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Birger Winbladh förde
protokollet. Staffan Persson Bjarne Bjurström utsågs till protokolljusterare.
2. Inventering av ekonomin som räcker till våra primära mål, om man inkluderar
innestående medel hos Leader och Jordbruksverket, dvs betalning av faktura från
Bjerking för geotekniska studien med associerade studier, förstudie för brobygge,
simulations-studie av förväntade flöden i kanaldelen, skriftlig kallelse till årsmötet, se
vidare nedan.
3. Beslutades att BW gör en preliminär kort och begriplig sammanfattning av resultaten
av Bjerkings studier som kan användas i ansökningar och liknande.
4. En uppskattning om kostnaden för genomförande skall göras. BB diskuterar med
erfarna entreprenörer om hur.
5. Trafikverkets utlåtande om projektet har högsta prioritet. Viktiga uppgifter för deras
bedömning är kommunens och det lokala näringslivets stöd. AA, SP och BB är
huvudansvariga och har kontakter med nyckelpersoner inom kommunen inklusive
ordföranden i kommunfullmäktige och Norrtälje Handelsstad. Vi har redan ett
positivt utlåtande från förra ordföranden Ulrika Falk.
6. Möjligheter till ytterligare finansiering inventerades, punkt 7- 9:
7. Naturvårdsverket har Lokala Naturvårdssatsningar, LONA, där pengar bl.a. finns att
söka för ” vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter (inklusive åtgärder
som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö)”. Vidare kontakter skall tas. AH
8. Kontakter skall tas med framgångsrika EU finansierade projekt på Åland. BB
9. Länsstyrelsen har vissa medel för kommunala satsningar. Kontakt skall tas med våra
kommunekologer. AA
10. Beslutades att IVL:s offert för simulering av strömningsförhållanden i kanaldelen skall
aktualiseras och diskussion om Brevikssunds roll för nivåskillnaderna skall tas upp
med dem. BW
11. Beslutades att skriflig kallelse till årsmötet skall göras och att våra trycksaker
uppdateras och trycks upp. AA SP
12. Beslutades att utvidga annonseringen till årsmötet genom att sätta upp affischen på
mer avlägsna ställen där intresse ändå kan finnas. CS
13. Beslutades att årsmötet fokuserar på Trafikverkets bedömning av bromöjligheter (om
möjligt) och den uppdaterade kostnadsbilden. Fråga om stadgeändring beträffande
flytt av årmötet till sommaren skall tas upp och skall därmed annonseras i kallelsen.
14. Nästa möte 19:e februari i FOS-huset.
15. Ordföranden avslutade mötet
Vid Protokollet
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