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Protokoll från styrelsemöte 190416 kl. 18.30 i FOS-huset, Norrtälje 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson, Mats Öhlin, Mikael Morén, Bjarne Bjurström, Birger 
Winbladh 

Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Mats Öhlin förde 
protokollet. Birger Winbladh och Mikael Morén justerar. 
 
Återrapportering  
Bjarne Bjurström har haft en del inledande kontakter för att efterhöra priser för schakt. Rådmansö 
Schakt har lämnat prisuppgift. Herkules har lämnat priser avseende spontning av kanter och 
resonemang har förts angående olika tekniker för sådan. Bl a material på spontmaterial. Bjarne har 
några ytterligare kontakter att kontrollera detta med. Dialog fortgår med både Herkules och 
Rådmansö Schakt. Mötet uppdrog även åt Staffan Persson att försöka ta fram prisuppskattning på 
vägtrumma vid länsväg 1032. 

Styrelsen diskuterade vidare kring möjliga upplagsplatser för muddermassor och sugmuddermassor. 
Det är styrelsens bedömning att denna fråga måste vara utredd innan ansökan kan sändas in. Arbetet 
fortlöper med att utreda möjliga platser för dessa. Birger Winbladh kontaktar Lars-Erik Hägerstedt för 
att efterhöra om han kan vara behjälplig i denna fråga. 

Bjarne Bjurström kollar möjliga datum för planerad resa till Åland för möte angående samarbete för 
att söka möjliga EU-stöd. Ann Axelsson och Agneta Hellström undersöker vidare med alternativa EU-
spår såsom Interreg Central Baltic m fl. Ann och Agneta försöker få möte Christina Rehnberg på 
Länsstyrelsen, ansvarig för programmet. Vi undersöker även om vi kan ta fram en kalkyl som utvisar 
nyttan med kanalen vad avser arbetstillfällen och besöksnäring mm. 

Styrelsen diskuterade även om vi ska kalla delar av det lokala näringslivet för att söka stöd till 
projektet. 

Birger Winbladh undersöker möjligheten att få Sjöfartsverket och/eller Trafikverket att ställa sig 
positiva till projektet som de gjort tidigare.  

Ann kollar med möjlig bemanning inför vårt deltagande på Expo Roslagen och beslut togs att ta fram 
utställningsmaterial inför denna. 

 
Ekonomi  
BG 22 680,13 
PG 4 260,77 
 
Nästa möte: onsdagen den 15 maj kl. 18.30 i FOS-huset. 
 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet   Justerat per e-post 
Mats Öhlin   Mikael Morén och Birger Winbladh 


