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Protokoll från styrelsemöte 19-10 -22 kl. 18.30 i FOS-huset, Norrtälje
Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson, Mikael Morén, Christina Söderman, Bjarne
Bjurström, Anders Börjegård, Staffan Persson, Tor Sjölinder, Agneta Hellström.
1. Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Agneta Hellström förde
protokollet. Mikael Morén och Anders Börjegård utsågs till protokolljusterare.
2. Mål för hösten
Ordförande framhöll att vi före årsskiftet måste komma fram till beslut om att lämna
in en ny ansökan till Mark- och miljödomstolen och att ha en tidsplanering för detta.
3. Miljöfokus
Under hösten har blivit klart för styrelsen att projektet bör orienteras i betydligt
högre grad mot miljönyttan av sundet. Bakgrunden till detta är en rapport där ett
antal biologer och forskare uppmärksammat vikten av att åtgärda Öjaren – den
innersta viken av sundet på den östra sidan – och där man påtalar Norrtälje
kommuns ansvar för att upprätthålla kustmiljöerna. Detta påverkar förutsättningarna
för projektet och sätter in det i ett större sammanhang. Man behöver också bedöma
om nya förutsättningar tillkommit sedan vi gjorde den förra
miljökonsekvensbeskrivningen. Beslutades att Ann kontaktar Birger för att gå igenom
hur man kan arbeta vidare med att stärka projektets miljöfokus i samråd med övriga
berörda kontakter. Vid behov tas också förnyad kontakt med Naturvatten för nya
beräkningar.
4. Kostnadsuppskattning och finansiering av projektet
En förutsättning för att kunna göra en ansökan till Mark- och miljödomstolen är att
en realistisk kostnad för projektet kan beräknas och om möjligt också tänkbar
finansiering. Staffan har varit i kontakt med en anläggningskonsult för att få fram ett
upphandlingsunderlag men blivit avrådd med hänvisning till att det kan vara svårt att
få entreprenörer intresserade av att göra detta så länge det inte finns beslut om att
projektet ska genomföras. Vi ska i stället gå vidare med att få en preliminär
uppskattning av teknik och kostnader genom att konsultera flera entreprenörer.
Beslutades att Staffan tar kontakt med ytterligare två entreprenörer i detta syfte.
Därtill kommer den uppskattade kostnaden för bron där vi fortfarande saknar besked
från Trafikverket. Beslutades att Staffan på nytt kontaktar Trafikverket angående
detta.
5. Tekniskt utförande
I ansökan till Mark- och miljödomstolen behöver också beskrivas hur anläggningen av
sundet ska gå till. Det konstaterades att det råder osäkerhet om hur specifik en sådan
beskrivning behöver vara och om den tekniska beskrivning som görs måste vara
definitiv. Sedan tidigare finns en teknisk beskrivning som också utgjort underlag för
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en preliminär kostnadsberäkning men denna kan behöva uppdateras utifrån
projektets nya förutsättningar. Beslutades att Ann tar kontakt med den jurist vi
tidigare anlitat för att ta reda på vilka krav domstolen ställer på beskrivningen av det
tekniska utförandet. Beslutades också att Ann ber Birger kontakta den expert vi
tidigare anlitat för den tekniska beskrivningen för att undersöka hur denna eventuellt
skulle kunna uppdateras och preciseras utifrån de nya förutsättningarna.
6. Kontakter med Norrtälje kommun
Förtydligande från Bino Drummond om att det är infrastrukturplanerare Erik L´Estrade
som ska vara vår kontaktperson i kommunen. Ett första möte med honom är inplanerat
till den 30 oktober för att informera om projektet. I ett nästa steg önskas ett nytt möte
med honom snarast för att närmare diskutera frågan om Trafikverket. Bjarne deltar på
mötet den 30 oktober.
Beslutades att Ann inför mötet ser över presentationen av vårt projekt för att större fokus
på miljönyttan.
7. Leaderanslaget
Vid mötet var pengarna ännu inte utbetalade (på grund av krav på kompletterande
uppgifter) men kort därefter skedde detta. Påpekades att vi ändå behövde se till att
korrekt fastighetsbeteckning anges på Bjerkings dokument. Beslutades att Bjarne
kontaktar Bjerking omgående för att få ett uppdaterat dokument.
8. Övriga anslag
Diskuterades hur vi kan gå vidare med att undersöka möjligheterna att söka medel för
projektet. I första hand nämndes möjligheten att söka lokalt utvecklingsstöd (lokal
utvecklingspeng) från kommunen för upprättande av en utvecklingsplan. Även lokalt
utvecklingsstöd från Tillväxtverket nämndes. (Se också Lona-bidrag m.fl., Protokoll 18-1212). Beslutades att Ann och Agneta utreder detta närmare.
9. Ekonomi
Christina rapporterade föreningens ekonomi:
BG: 10.435:13
PG : 33. 460,77
10. Nästa möte
Kommande styrelsemöte den 12 november klockan 18.30 I FOS-huset
11. Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet

Justerat per e-post

Agneta Hellström

Anders Börjegård

Mikael Morén
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