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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 160817 kl 18.45 i Norrtälje.
Anm. Ett missförstånd angående nyckel och insläpp till FOS-huset ledde till att mötet snabbt fick
omlokaliseras till Furusunds El:s ”byggfutt” på sjukhusområdet i Norrtälje. Tack till Tor Sjölinder!
Närvarande styrelsemedlemmar: Gunnar Fagerberg, Staffan Persson, Jan Mosander, Ann Axelsson,
Christina Söderman och Tor Sjölinder.
1. Ordf. Gunnar Fagerberg hälsade välkommen och öppnade mötet. Jan Mosander förde protokollet.
Ann Axelsson och Tor Sjölinder valdes till protokolljusterare.
2. Mötet godkände Fagerbergs förslag till dagordning.
3. Mötet gick igenom protokollet från det förra styrelsemötet och lade det till handlingarna.
4. Rapport från föreningens möte 160617 med Länsstyrelsen (Lst) i Stockholm.
Fagerberg och Ann Axelsson rapporterade.
I mötet deltog
• från föreningen: Fagerberg, Axelsson och Birger Winbladh
• från Lst: Anna Roxell avd. för miljö, enheten för miljövård (ansvarig för vattenverksamheter),
Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent, avd. för landsbygd, enheten för lantbruksfrågor, Mats
Nordin, avd. för miljö, enheten för naturvård, Joakim Pansar avd. för miljö, enheten för miljöanalys
och miljöplanering
• från Norrtälje kommun: Maria Resman, bygg och miljökontoret
Axelsson har, assisterad av Winbladh och Fagerberg skrivit en sammanfattning av mötet som ska
delges Lst. Deras uppfattning är att mötet var ”konstruktivt” och präglades av en ”ganska positiv
stämning, med goda inspel”. Övergripande: ”Projektet är genomförbart”. Anledningen till att Lst
lämnat två delvis olika skriftliga bedömningar till föreningen angående projektet var, enl. Lst, att
det första gjordes väldigt snabbt och utan tillräckligt underlag. Det viktiga vad gäller MKB:n
(miljökonsekvensbeskrivningen) är att utreda vilka eventuella risker som finns med projektet och
hur man kan minimera dem. Genomgående: ”Utforma vattenleden så naturligt som möjligt, påverka
det befintliga området så lite som möjligt”. Projektet är ”bra för fisken”. Oklart vad som finns i
botten på Höggarnsviken, bör kollas vid den geologiska undersökningen. Mätning av vattenrörelser
kan behövas. Föreningen hade önskat mer konkreta och specificerade besked angående halter och
gränsvärden för diverse miljöfaktorer. På flera punkter finns dock inga gränsvärden. Vissa så
kallade ”kvalitetsfaktorer” finns däremot dokumenterade. Lst och/eller Norrtälje kommun skickar
dokumentationen till föreningen. Men varken föreningen eller Lst kommer att ha svar på alla frågor.
Man talar om att ”koka ner till en bedömning av helheten” hos Miljödomstolen. Det blir ”en
sammanvägning av olika faktorer”. Ytterligare några myndigheter ska kontaktas under
samrådsförfarandet. (Styrelsemötet beslöt att sammanställa en mall, ett ”kit” att användas vid
samråden.)
5. Informell arbetsgrupp – ”ärendelista” och organisationsfrågor
En informell arbetsgrupp bestående av Fagerberg, Axelsson och Winbladh träffades i juli för att
diskutera föreningens fortsatta arbete. Axelsson har på föreningens hemsida lagt ut den
sammanfattande texten: ”Här står vi i dag – en lägesrapport från styrelsen” som svar på två frågor
som många nyfikna ställt, bl a under Rådmansödagen: ”Kommer sundet att bli verklighet?” och
”Hur går det”?
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Axelsson har även ställt samman en ”ärendelista” i Excel-format för styrelsen som beskriver vad
som ska utredas/göras, vem som är ansvarig för vad, samt ärendets status och eventuella
kommentarer. Mötet diskuterade formerna för hur ärendelistan ska hanteras. Tanken är att Axelsson
uppdaterar ärendelistan efter vad som beslutats på styrelsemötena och skickar ut den uppdaterade
listan till styrelsens medlemmar några dagar efter att mötesprotokollet justerats. Listan skickas på
nytt ut som påminnelse en vecka före nästa styrelsemöte. På listan framgår löpande vad som är
klart, vad som ska påbörjas, vad som bör prioriteras etc.
I den mån styrelsemedlemmar med uppdrag är förhindrade att delta i styrelsemöten så är det
önskvärt att de kort anmäler, skriftligen eller på annat sätt, vad som hänt i ärendet sedan senast.
6. Geoteknisk undersökning
Olle Zetterberg har under våren av expertis fått förslag angående geoteknisk undersökning.
Kostnaden beror på omfattningen. Fagerberg kontaktar Zetterberg och ber honom formulera
uppdraget, vad det ska innefatta (jfr ärendelistan/Lsts:s synpunkter, ), och begära en offert med
kostnadsuppgifter.
7. Myndigheter och samråd
Staffan Persson kontaktar Lst och myndigheterna som ska involveras i samrådet för besked om
formerna för det.
8. Rådighetsavtal
Persson kontaktar Mats Tengdelius angående expertis/ev. ny utformning av de så kallade
rådighetsavtalen.
9. Illustrationsmaterialet
Mötet diskuterade eventuella mindre ändringar i illustrationsmaterialet (jfr Lst:s synpunkter).
Axelsson kontaktar Winbladh och återkommer.
10. Mötet diskuterade behovet av förnyelse, föryngring av och nyrekrytering till styrelsen. Det är en
ytterst angelägen fråga. Alla i styrelsen bör hålla ögonen öppna efter nya namn.
11. Rådmansödagen 2 juli
Christina Söderman, Fagerberg, Axelsson, Persson, Birger och Titti Winbladh medverkade vid
föreningens utställningsbord. Föreningens nya informationsbroschyr fanns tillgänglig i tryckt form,
och det rapporterades att intresset för föreningens projekt var mycket stort.
12. Vandringen 9 juli
Vandringen längs Nenningesund leddes av Fagerberg och lockade ett 25-tal intresserade som ställde
många frågor (bilder finns på föreningens hemsida). Winbladh, Axelsson och Nils Eriksson
medverkade. Söderman hade ordnat med kaffe och bröd till deltagarna.
13. Informationsfrågor
Söderman kontaktar Magasin Skärgård angående koordination/reportage till nästa år om
föreningens projekt, med Fagerberg som medverkande. Söderman utreder också om föreningens
informationsbroschyr kan läggas ut i Norrtälje Turistbyrå och/alt. i inplastad form sättas upp på
informationstavlor i lokalområdet.
14. Ekonomi
Söderman rapporterade den aktuella behållningen på föreningens konton. På kontot Roslagens
Sparbank/Swedbank finns kr 96.173:13, på Plusgirot kr 162.251:77.
15. Kommande möten
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Mötet bestämde datum för tre kommande styrelsemöten – vänligen notera i almanackan redan nu:
Torsdagen den 22 september
Tisdagen den 25 oktober
Tisdagen den 6 december
Mötena börjar kl 18.30 och hålls i FOS-huset i Norrtälje. Vägbeskrivning för dem som inte varit där
tidigare:
Kör från Stockholmsvägen in på Regementsgatan (mittemot St1-bensinmacken – rödljus finns i
korsningen), fortsätt över bron som går över omfartsvägen. Direkt uppe till höger ligger då FOShuset, en länga i rödbrunt tegel (före de blå grindarna och den stora skylten "Securitas".) Det finns
en liten parkering utanför FOS-huset, samt en parkering inne på området bakom Securitas-huset.

Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat:
Ann Axelsson

Tor Sjölinder

