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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 171218 kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Staffan Persson, Jan Mosander, Birger Winbladh, Ann Axelsson,
Mats Öhlin och Mikael Morén.
1. Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Jan Mosander förde protokollet.
Staffan Persson och Mats Öhlin valdes till protokolljusterare.
2. Lars-Erik Hägerstedt, sedan drygt 40 år ”diversearbetare” i bl a muddring och slamhantering,
redogjorde under en dryg timme för olika typer av muddringsteknik, slamhantering och avvattning,
inkl. fallgropar, tänkbara metoder och förslag vad gäller Nenningesund. Föreningen hoppas i
fortsättningen kunna anlita Hägerstedt som expert i dessa frågor.
3. Ansökan om medel från det EU-anknutna organet Leader Stockholmsbygd.
Ett glatt besked: Axelsson meddelade att Leader har förordat föreningens ansökan om ett bidrag på
350.000 kr (föreningens egeninsats är 25.000 kr) avsett att finansiera den stundande geotekniska
undersökningen. Slutligt beslut om bidraget fattas av Jordbruksverket om någon månad.
4. Bjarne Bjurström gavs i uppdrag att kontakta Sweco för besked om startsträcka för den
geotekniska undersökningen om beskedet från Jordbruksverket är positivt.
5. Möte med kommunjurist
Axelsson, Öhlin och Bjurström träffar den 10 januari Norrtälje kommuns juridiska expertis i frågor
som rör föreningens projekt.
6. Birger Winbladh redogjorde för sin pågående utredning av underhållskostnader för projekt i
Stockholms skärgård som liknar föreningens projekt. Det som hittills framkommit är att
kostnaderna är marginella.
7. Ändringar i miljölagstiftningen
Winbladh berättade att det skett vissa ändringar i miljölagstiftningen, ändringar som börjar gälla 1
januari 2018. Oklart i vilken mån det kan påverka föreningens ansökan till Mark- och
miljödomstolen, förmodligen har föreningen redan beaktat förändringarna under förberedelserna för
ansökan. Winbladh utreder ev. synpunkter från Länsstyrelsens sida, kollar också om Länsstyrelsen
har åsikter om innehållet i offerten för den geologiska undersökningen.
8. Axelsson briefar i en julhälsning kommunens ansvariga, och andra inblandade, om dagsläget för
föreningens projekt.
9. Staffan Persson försöker ordna ett informationsmöte med föreningen och representanter för
Norrtälje handelsstad, Visit Roslagen och hamnprojektet i Norrtälje.
10. Anmälningsärende
Informationsmöte med Frötuna-Rådmansö företagarförening samt Råtur (Rådmansö turist) är under
planering, meddelat av Christina Söderman, som även rapporterat saldot på föreningens bankgiro
(Swedbank/Roslagens Sparbank) kr 64.972:13, på Plusgirot 215.601:77.
11. Mötet avnjöt tacksamt under förhandlingarna alkoholfri glögg samt rikligt antal småbröd,
levererat av Christina Söderman och Mikael Andersson.
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12. Föreningens nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 17 januari kl 18.30 i FOS-huset i
Norrtälje.
God Jul och Gott Nytt År!
Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat:
Staffan Persson

Mats Öhlin

