Virtuellt styrelsemöte i Föreningen Nenningesund 22 april
Deltagande: Ann Axelsson ordf. övriga deltagare: Bjarne Bjurström, Staffan Persson, Mats
Öhlin, Anders Börjegård, Agneta Hellström, Johan Bergendorff, Birger Winbladh
Ordföranden hälsade välkommen till mötet som hölls virtuellt via Pexip pga Coronaepidemin. Till protokollförare valdes Birger Winbladh och justeringsmän Bjarne Bjurström
och Mats Öhlin
Skiss på rörbro. Föreningen har beställt och fått en skiss på en rörbro för passagen under
Rådmansövägen, den bedömdes som bra och som ett bra underlag för det fortsatta arbetet.
Skissen är inte en slutgiltig lösning, men blir ett bra verktyg framåt både vad gäller
diskussioner om konstruktion och kostnad för denna del av projektet. Föreningen ska nu be
olika experter ge en bild av kostnaderna utifrån skissen. Staffan Persson och Bjarne
Bjurström tar kontakt. Bjurström skickar även skissen till föreningens kontaktman på
kommunen som också håller på att kartlägga kostnader för väglösningen.
Kontakt med kommunen. Pga Coronaepidemin arbetar kommunens tjänstemän i viss
utsträckning hemifrån och delvis under pressade förhållanden. Mötet beslutade dock att
försöka få ett möte med våra kontaktpersoner där för en avstämning under våren. Viktiga
frågor är hur går vi vidare med Trafikverket, med vår nya skiss och om kommunen kan stötta
projektet utifrån miljöargumenten.
Lokal utvecklingspeng. Ansökan om lokala utvecklingspeng har ej kommit till stånd utan
anstår till nästa år. Möjligen kan ansökan fokuseras på havsviken Öjaren som är en väl
avgränsad del med stor betydelse för motiveringen av projektet.
Muddringsteknik. Birger Winbladh fortsätter kontakterna med Bengt Simonsson på
Teknikmarknad och Jurgita Paknia på Roslagsvatten angående möjligheten av ”långsam
sugmuddring” av Öjaren.
Vattengenomströmning. Birger Winbladh tar ny kontakt med Magnus Karlsson på IVL
angående simulering av vattengenomströmning i det planerade sundet med
huvudfrågeställningarna:
1. om tillkomsten av förbindelsen med Höggarnsfjärden skulle öka effekten och
varaktigheten av en god vattenkvalitet i den muddrade Öjaren.
2. om strömningshastigheten kan bli sådan att den påverkar kanalens konstruktion.
Mötet beslutades att beställa simuleringen om kostnaden inte väsentligt överstiger den
tidigare offererade.
Kontakt med biologer. Johan Bergendorff fortsätter kontakterna med Lena och Nils Kautsky,
för att utröna om och i så fall hur de kan stötta projektet.
Rådmansödagen. Deltagande i Rådmansödagen 27/6 planeras som vanligt. Detaljer om
medverkande och utrustning vid nästa styrelsemöte. Då skall även datum för sedvanliga
vandringar längs den planerade sträckningen beslutas.

Årsmötet. Föreningens årsmöte skall enligt stadgarna hållas före juni månads utgång och vi
ska kalla till mötet senast 4 veckor dessförinnan. I dagsläget är det svårt att avgöra om det är
möjligt att genomföra mötet med tanke på Corona-läget. Ett virtuellt möte bedömdes som
omöjligt med det antal deltagare som årsmötet tidigare haft. Mötet beslutade att fatta
slutgiltigt beslut om att genomföra årsmötet i juni eller flytta fram det på kommande
styrelsemöte 18/5. Mötet beslutade också att om vi kommer fram till att hålla mötet i juni
ska detta ske den 13:e juni. Vi preliminärbokar Rådmansö kyrkas församlingshus till detta
datum.
Ekonomin: BG: 173 465,53, PG: 33 710,77
Nästa möte: 18/5 kl 18.30. Styrelsen håller kontakt via mejl om hur detta möte ska ske.

Vi dprotokollet
Birger Winbladh

Justerat via Mail
Bjarne Bjurström Johan Bergendorff

