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Föreningen Nenningesund - org.nr 802430-2153 

Protokoll från styrelsemöte 20-02-12 kl. 18.30 i FOS-huset, Norrtälje 

Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson, Christina Söderman, Mats Öhlin, Bjarne 
Bjurström, Mikael Morén, Anders Börjegård, Agneta Hellström. Adjungerad: Johan 
Bergendorff. 

1. Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Agneta Hellström förde 
protokollet. Mikael Morén och Bjarne Bjurström utsågs till protokolljusterare. 
 

2. Kommunen 
Ann och Bjarne rapporterade om möte med t.f. kommundirektören Charlotta Tillbom 
den 12 februari. Syftet med mötet var att informera om vårt projekt och att stämma 
av den information vi fått av Bino Drummond om att vi kan få hjälp av kommunens 
tjänstemän. Intresset från Charlotta var positivt och hon såg exempelvis fördelarna 
med den ökade sjösäkerheten samt betonade vikten av att utreda de ekologiska 
följderna. Mötet resulterade i att hon: 

• Åtog sig att stämma av med Bino hur vårt projekt ska prioriteras 
• Lyfter frågan om något beslut om stöd ska tas i kommunstyrelsen 
• Stämmer av projektet med Erik L´Estrade och vår kontaktperson Torkel 

Andersson (kontakten med Trafikverket, kostnad för bro, miljöargument mm) 

Bjarne fortsätter försöka få kontakt med Erik L´Estrade och Torkel Andersson för 
diskussion om hur vi ska hantera fortsatt kontakt med Trafikverket. 

 
3. Skiss på trumma under vägen 

Beslutades att vi ska beställa en skiss på en trumma/rörbro under vägen av Sweco, i 
enlighet med Staffans tidigare kontakt. Därigenom får vi också veta hur mycket vägen 
måste höjas.  
 

4. Mätningar av vattenströmningar 
Uppdrogs åt Birger (ej närv.) att fortsätta ligga på IVL för att påvisa eventuella 
miljövinster. 
 

5. Ny metod att robotmuddra 
Birger närvarar vid seminarium om för att ta reda på mer om denna metod, 
framtagen av forskare på KTH 
 

6. Lokala utvecklingsmedel 
Ann fortsätter att undersöka möjligheten att söka lokalt utvecklingsstöd (lokal 
utvecklingspeng) från kommunen för upprättande av en utvecklingsplan. 
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7. Ekonomi 
Christina rapporterade föreningens ekonomi 
PG : 33. 710:77 
BG: 177.421:03 
 

8. Nästa möte 
Kommande styrelsemöte den 11 mars klockan 18.30 I FOS-huset 
 

9. Ordförande avslutade mötet. 

Vid protokollet                                    Justerat per e-post 

Agneta Hellström                               Bjarne Bjurström       Mikael Morén 

 

  

  

                


