Föreningen Nenningesund - org.nr 802430-2153
Protokoll från styrelsemöte 19 -08 -13 kl. 18.30 i FOS-huset, Norrtälje
Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson, Mikael Morén, Christina Söderman, Bjarne
Bjurström, Agneta Hellström, Anders Börjegård, Staffan Persson
1. Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Staffan Persson förde
protokollet. Bjarne Bjurström och Agneta Hellström utsågs till protokolljusterare.
2. Mål för hösten
Ordförande inledde mötet med att föreslå att vårt mål ska vara att vi inför årsskiftet fattar
ett beslut om vi ska göra en ny ansökan till Mark- och miljödomstolen och om ja – att vi har
en plan för när. Detta sa mötet ja till. För att detta ska gå i lås, är det viktigt att vi har tydliga
deadlines för de uppgifter vi har.

3. Öjaren som ett eget miljöprojekt
Styrelsen diskuterade en ny idé – att undersöka möjligheten att fokusera på Öjaren
som ett eget miljöprojekt. Öjaren är den sista delen av sundet på den östra sidan,
ibland benämnd som en sjö, men i själva verket sista lilla havsviken innan sundet ska
börja. Öjaren är i dag helt död och dyig och i förenings plan ingår att sugmuddra hela
denna vik. Med de mål som finns att hålla vikarna levande kan ett fokus på Öjaren
vara relevant och styrelsen tror på metoden att dela in hela projektet i mindre delar.
4. Konstruktion och kostnadsuppskattning
Föreningen ska anlita en konsult som tar fram en beskrivning av hur vi bäst konstruerar och
stöttar sundet. Denna konsult ska också ge oss en säkrare bild av var kostnaderna landar.
Persson tar fram potentiella konsultbolag som kan detta.

5. Visit Roslagen/Roslagsmuseum
Måndag 19 augusti är Föreningen representerade på evenemanget Rysshärjningar
1719. Det var på dagen 300 år sedan det hände och den ryska flottan flydde genom
Nenningesund.
6. Teknisk beskrivning
Persson och Winbladh fick i uppgift att se över den tekniska beskrivningen som b la
innefattar uppläggning av muddermassor.
7. Forskningsprojekt
Bjurström undersöker med KTH möjligheten att få Nenningesund som ett
forskningsprojekt.
8. Trafikverket
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Axelsson färdigställer ett underlag till Trafikverket gällande vägtrumma/rörbro.
Börjegård letar i bildarkiv för att hitta bilder när det fanns en trumma under
Rådmansövägen.
9. Ekonomi
Christina Söderman redovisade ekonomin:
Bg: 9 835,13 kr
Pg: 24 260,77 kr
Föreningen väntar på slutbetalning för det ekonomiska stödet vi fått av Leader
Stockholmsbygd. Utbetalningen sköts av Jordbruksverket och föreningen har
innestående 182 750 kr.
10. Nästa möte
Måndag 9/9 kl. 18:30 FOS-huset Norrtälje. Styrelsen bestämde även datum för
samtliga kommande möten under hösten: 22/10, 12/11, 11/12

11. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet
Staffan Persson

Justerat per e-post
Bjarne Bjurström

Agneta Hellström
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