
 
 
Protokoll styrelsemöte föreningen Nenningesund 20200818   

Plats: FOS-huset Norrtälje samt telefonlänk.   

Deltagare: Ann Axelsson (mötesordförande), Johan Bergendorff (mötessekreterare), 
Mikael Morén (justeringsman), Christina Söderman (justeringsman), Staffan Persson, 
Anders Börjegård   

Årsmötet   
Styrelse fattade beslutet att ha ett fysiskt årsmöte lördag 19 september trots risk att 
få kommer. Vi behöver få en ny styrelse på plats. Vi ska göra det så covid-säkert vi 
kan, med avstånd mellan stolar och max 50 i lokalen.   
Gräddö missionskyrka är bokad pga att församlingshuset inte är tillgängligt fn. 
Annons i Norrtälje Tidning med kallelse till årsmötet fixas av Ann. Där skriver vi även 
att medlemmar som inte kan närvara kan skicka in synpunkter och förslag till 
föreningens mejl och att det finns mer info om detta på hemsidan. Där finns även 
verksamhetsberättelse och budget utlagd samt snarast möjligt förslag till ny styrelse 
från valberedningen. Christina och Ann sätter upp anslag, eventuellt med QR-
kod som leder till namninsamling? Årsmötet startar kl 11. Efteråt ett konstituerande 
styrelsemöte.   
    
Sommarens vandringar    
Söndag 12 juli samt lördag 1 augusti hölls vandring längs Nenningesund (vid det 
senare tillfället med marinbiologerna/professorerna emeritus Lena och Nils Kautsky). 
Totalt 60 gick. Christina och Ann satte upp 100 + 70 anslag och annons i NT:s 
evenemangsguide. Anns snabbenkät visade att de flesta sett just anslagen.   

Styrelsen diskuterade hur vi kan rida på uppslutningen under sommarens vandringar. 
Kanske kan vi ordna en namninsamling till förmån för Nenningesund? Ann ber en 
webbkonsult sätta upp sådan sida kopplad till föreningens hemsida. Därefter får vi ta 
ställning till vilka social mediestrategier vi ska ha för att få så många som möjligt att 
skriva under.  
  

Kautskys stöder projektet 
Kautskys har på vår uppmaning gjort en skrivelse som stödjer projektet och som kan 
påverka många tveksamma miljöhandläggare pga att dessa nestorer ger sitt 
bifall. Kautskys slutsats är: ”Vår allmänna bedömning, efter dessa tre korta besök, är 
att ett öppnande av Nenningesundsleden inte kommer att leda till att några stora 
naturvärden kommer att försvinna eller skadas. Tvärtom kan det resultera i en ökad 
tillgänglighet, både för de som vill vandra utmed sundet eller åka med båt, under 
förutsättning att delar av alskogen kan sparas liksom delar av vassarna och att fler 
besökare får tillgång till rika och varierade naturupplevelser.”   

Kautskys ville gärna ta del av den skriftlig utredning om miljön på land som tidigare 
styrelse beställt inför MKBn, men den har vi inte kunnat hitta. Ann kollar med fd 
styrelseledamöter som Mats Dahlström och Jan Mosander.   

Kautskys efterlyser en ny mer naturlig skiss på hur det öppnade sundet skulle kunna 
se ut, den som nu finns byggd på drönarbilder och har för mycket onaturliga gräsytor. 
Ann undersöker med en art director hon känner vad en ny skiss skulle kosta. En bild 



där en kanotist och liten motorbåt finns med, samt nya rörbron och alträd med höga 
naturvärden.    

Ansvarsområden   
Ann föreslog att styrelsen ska arbeta efter sex fokusområden 2020/21som alla ska 
ha en styrelseledamot som ansvarig.    
• Markägarna – bekräfta deras vilja att ge oss rådighet    
• Riskanalys   
• Finansiering – hitta hjälp att hitta möjliga EU-medel    
• Kommunikation, presentationer: kommunen, Trafikverket, allmänhet (här ingår att 
styra om till ett ännu större miljöfokus)   
• Förslag till upplägg av huvudmannaskap  
• Uppläggning av muddermassor  
   
Av de närvarande på mötet lovade Staffan ta på sig ansvar för att utreda 
finansieringen ytterligare och Johan om kommunikation tillsammans med Ann.    
   
Kommunen   
Ann har varit i kontakt med Torkel Andersson som föreslagit ett möte med nya 
kommunchefen Anette Madsen och Linda Börjesson, chef för planering och strategi. 
Syftet är att lägga upp en plan för hur vi kan presentera vårt projekt för politikerna 
och få ett beslut om deras engagemang. Madsen börjar först 1 september så Torkel 
kallar efter det.   
   
Trafikverket   

Johan redovisade vad ett inledande samtal med hans syster Sara som är 
samhällsplanerare (chef på ÅF fn, tidigare på SL) och som lett många stora projekt 
gentemot Trafikverket gett om hur föreningen bör driva sin sak mot myndigheten. 
Handläggaren för Norrtälje Martin Bylander anser hon är bra. Sara tror inte 
Trafikverket kommer bli ett problem så länge föreningen låtit göra en väl underbyggd 
TA trafikanordningsplan. En sådan kommer att kosta uppskattningsvis drygt 10 000 
kronor. Mötet beslöt att först diskutera med kommunen om hur de ser på hur vi ska 
vidare med Trafikverket och sedan besluta om vi ska beställa en TA-plan.   

   
Muddringsteknik   
Bengt Simonsson, Teknikmarknad KTH var med på senaste 
vandringen. Teknikmarknad har sedan återkommit med ett förslag till styrelsen om att 
göra en begränsad muddring i Öjaren. Detta skulle bl a innebära att det räcker att 
anmäla ingreppet till Länsstyrelsen.  Styrelsen tycker att förslaget är intressant, men 
är tveksam till att det går att begränsa muddringen och tror i nuläget att projektet ska 
hållas samman och inte delas upp i ett avskilt ”Öjaren-projekt”. Birger ska till 
Jönköping för att studera Teknikmarknads lågflödesmuddring. Det kan ge nya 
insikter för styrelsen.  
    
IVLs strömningssimulering har ännu ej inkommit. Birger ombads kolla när den är klar 
så att vi snarast kan presentera den för kommunen.   

Ekonomi: PG 42310,77 kr , BG: 183503,53 kr   

Kommande styrelsemöte: Direkt efter årsmötet 19/9.    



Stadgeändring?   
Ann tog upp ett förslag efter styrelsemötet om en stadgeändring (också med icke 
närvarande ledamöter). Hon föreslår att kravet på kallelse till årsmötet i Norrtälje 
tidning slopas och att årsmötet istället måste utlysas fyra veckor i förväg på 
föreningens hemsida. De som svarat via mail verkar positiva till ändringen. Krävs ett 
årsmötesbeslut för att ändra stadgarna.  
  

Vid protokollet: Johan Bergendorff   

Justerat via mail av Mikael Morén och Christina Söderman   

 


