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Protokoll från styrelsemöte 190610 kl. 18.30 i FOS-huset, Norrtälje
Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson, Mikael Morén, Christina Söderman, Anders
Börjegård, Bjarne Bjurström, Staffan Persson. Närvarade gjorde också Daniel Nell, inbjuden
som intresserad av att stötta styrelsen i arbetet framåt.
1. Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Staffan Persson förde
protokollet. Mikael Morén och Christina Söderman utsågs till protokolljusterare.
2. HANDLINGSPLANEN. Mötet började med att gå igenom den övergripande
handlingsplanen för att orientera vår inbjudna gäst, Daniel Nell, om de prioriterade
områden som vi arbetar med. Daniel har svarat på den förfrågan föreningen gjort om
det finns personer som kan tänka sig att hjälpa till med projektarbetet. Daniel, som
har rötter på Rådmansö, kommer framöver att delta som adjungerande till styrelsen.
3. FLER TILLSTÅND? Vid genomgång av handlingsplanen lyftes en ny fråga: har vi koll på
om vi behöver andra tillstånd, utöver det från Mark- och miljödomstolen? Sedan
tidigare vet vi att vi även måste ha tillstånd av kommunen för uppläggning av
muddermassorna. Men vi behöver även undersöka hur strandskyddet påverkar
processen. Axelsson ansvarar för att vi tar denna fråga vidare.
4. MÖTE MED KOMMUNEN. Bjarne Bjurström redogjorde för ett möte med
kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (m). Diskussionen handlade om
huruvida föreningen kan få hjälp av kommunens resurser i vissa specifika frågor som
orientering i EU-finansiering och i kontakterna med Trafikverket angående
ombyggnad och bro vid Rådmansövägen. Drummond var positiv och återkommer
med besked. Han öppnade också upp för diskussioner om ett gemensamt
huvudmannaskap.
5. TRAFIKVERKET. Ann Axelsson och Staffan Persson håller på att sammanställa det
underlag som ska skickas in till Trafikverket för att orientera dem om projektet och
nyttan med sundet, inför att vi ska ansöka om en ombyggnad av vägen. Efter
diskussionerna med Bino Drummond konstaterade mötet att vi ska avvakta att skicka
in detta tills vi vet om vi kan få input från kommunens resurs.
6. FINANSIERING. Bjarne Bjurström fortsätter att ligga på för att få till ett möte med EUkonsulter på Åland. Ann Axelsson tar kontakt med Skärgårdsstiftelsen samt Region
Stockholm för att fortsätta kartlägga möjligheten till EU-bidrag. Här blir den
eventuella hjälpen av kommunens av stor vikt framöver.

7. KTH-PROJEKT? Bjurström har även kontaktat KTH för att undersöka intresset för att
göra ett doktorandarbete kring konstruktionen av sundet.
8. KOSTNADSUPPSKATTNING. I det pågående arbetet med att sammanställa en
kostnadsuppskattning för genomförandet av sundet saknar vi ännu uppgifter om
uppläggning av massor och ombyggnaden av vägen/trumman. Birger Winbladh har
påbörjat arbetet med en reviderad plan för uppläggningen av massorna, Persson har
en dialog med Trafikverket om att de ska ta fram exempel på lösningar som kan
jämföras med den föreningen vill göra under Rådmansövägen.
9. RÅDMANSÖDAGEN. Mötet beslutade att föreningen även i år ska delta i
Rådmansödagen i Gräddö hamn. I år är den 29 juni. Christina Söderman bokar plats,
Mikael Morén ser till att vi kan ställa upp vår nya banderoll. Axelsson kollar skylt med
Titti och mejlar ut förfrågan om vilka i styrelsen som kan hjälpa till.
10. VANDRINGAR I SOMMAR. Föreningen ska ha två öppna vandringar längs sundet i
sommar – den 13 juni och 10 augusti. Dessa ska vi göra reklam för på Rådmansö
dagen. Axelsson ordnar med information och anslag.
11. VANDRING MED KOMMUNEN. Den 17 september ska också Norrtälje kommuns
ledningsgrupp vandra längs sundet. Förfrågan kom från kommunen efter att
styrelsen bjudit in kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg till den vandring vi hade i
maj.
12. RYSSHÄRJNINGARNA. Föreningen ska också delta i 300-årsjubileet av de så kallade
rysshärjningarna. Söderman tar kontakt med ansvarig för temadagen 19 augusti för
att förhöra sig om hur vi bäst kan synas där.
13. MEDLEMSUTSKICK. Persson och Axelsson förbereder medlemsutskick i juli för att
påminna om medlemsavgifter och informera om status i projektet.
14. KOMMANDE MÖTEN. Axelsson undersöker intresset hos styrelsen för ett mer
informellt möte i juli, då det vanligtvis inte är något ordinarie styrelsemöte. Nästa
ordinarie styrelsemöte ska hållas vecka 33, Axelsson undersöker vilken dag som
passar bäst och bokar in.
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