
 
Protokoll styrelsemöte föreningen Nenningesund 20200518 

Plats: FOS-huset Norrtälje samt videolänk. 

Deltagare: Ann Axelsson (mötesordförande), Johan Bergendorff (mötessekreterare), Mikael Morén 
(justeringsman), Bjarne Bjurström (justeringsman), Christina Söderman, Staffan Persson, Agneta 
Hellström, Birger Winbladh. 

Årsmöte har tidigare preliminärt planerats till 13/6 för att hålla sig inom stadgeenlig tid, men 
eftersom Folkhälsomyndigheten fortsatt avråder riskgrupper för att samlas pga risken för att smittas 
av Covid-19 så beslöt styrelsemötet att hålla årsstämman senare i år så snart möjligt, sannolikt i 
september om smittläget tillåter. Detta med stöd av en tillfällig lag som möjliggör för bolag och 
föreningar att hålla årets stämmor senare än vad stadgarna föreskriver. Verksamhetsberättelsen för 
2019/2020 finns färdig och ska nu skrivas under av styrelsen för att därefter läggas ut under juni på 
webbsidan för medlemmarna att läsa. 

Arbetet framåt. Styrelsen diskuterade hur arbetet framgent med att få till stånd en ny ansökan kan 
påskyndas. Samarbetet med kommunen är avgörande, kan en arbetsgrupp med styrelseledamöter 
och berörda kommuntjänstemän inrättas? MKBn behöver uppdateras med exaktare beräkning av 
båttrafik i kanalen och dess konsekvenser, muddermassornas uppläggningsplats måste revideras 
mm. Eventuellt har olika arters bevarandestatus förändrats. Ny lagstiftning har tillkommit som 
Naturvatten redan lovat gå igenom vid uppdrag om reviderad MKB. Bör vissa frågor prioriteras tex 
delprojektet ”Rädda Öjaren”? Fortsatt diskussion och beslut vid nästa styrelsemöte. 

Kostnad rörbro. Bjarne kommer snarast möjligt söka ett nytt möte med våra kontaktpersoner på 
kommunen för att se vad de kommit fram till att rörbron kan kosta samt hur de ställer sig till de 
kostnadsberäkningar styrelsen fått in från experter och där kompletterande uppgifter om uppskattad 
kostnad för höjning av vägen inkommer inom kort. Då ska också beslutsvägen mellan kommun och 
vägverket klargöras. 

Ny strömningsrapport. IVL har uppdrag att göra en ny beräkning av strömningsförhållanden i den 
tänkta kanalen mellan vikarna som ska bli klar inom kort. 

Mer miljökompetens? Johan kommer att ta förnyad kontakt med Lena och Nils Kautsky för att göra 
en vandring längs kanalen med dem tillsammans med Ann och inhämta deras expertkunskap inför en 
uppdaterad MKB.  

Vandring i juli. Rådmansödagen är inställd. Det beslöts att årets Nenningesundvandring ska hållas i 
juli med ett utskick till alla medlemmar och intresserade före midsommar, med information om 
varför årsmötet är framflyttat och att årsberättelsen ligger på föreningens webbsida. Påminnelse om 
medlemsavgifter kommer då att sändas ut. 

Nästa styrelsemöte: beslöts hållas 9/6 kl 18.30 på FOS-huset och via videolänk. 

Ekonomin: BG: 173 465,53, PG:  33 710,77 

Vid protokollet: Johan Bergendorff.  Justerat via mail: Bjarne Bjurström och Mikael Morén 

 


