Föreningen Nenningesund - org.nr 802430-2153
Protokoll från styrelsemöte 18-12-12 kl. 18.30 i FOS-huset, Norrtälje
Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson, Mikael Morén, Christina Söderman, Bjarne
Bjurström, Staffan Persson, Agneta Hellström.
1. Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Agneta Hellström förde
protokollet. Staffan Persson Bjarne Bjurström utsågs till protokolljusterare.
2. Trafikverket
Ann och Staffan rapporterade från möte med Martin Bylander på Trafikverket den 16
november. Mötet var givande och klargörande. Det framgick att det är Trafikverket
själva som avgör om de vill ta sig an uppgiften att anpassa vägen – om de säger nej
kan ingen annan göra det heller. Ur Trafikverkets synvinkel finns redan en
fungerande väglösning på den plats passagen för kanalen skulle byggas. Dock finns en
möjlighet att de kan åta sig uppgiften om de bedömer att det finns en allmännytta
och om de kan avvara resurser för ändamålet. Detta förutsätter dock att vi står för
alla kostnader inklusive utredning, planering och genomförande.
För att få underlag att hävda allmännyttan diskuterades behovet av ny kontakt med
kommunen för stöd. Beslutades att Ann kontaktar den nya kommunledningen samt
samhällsbyggnadsdirektör Charlotte Köhler. Beslutades även att i samma syfte
uppdra åt Staffan att ta kontakt med representanter för näringslivet i form av
Norrtälje handelsstad.
Tiden för utredningsskedet beräknas till 2-6 månader och kostnaden mellan 200 och
500/600 Tkr. Behovet av ett kompletterande underlag i form av beskrivning av
tänkbar brolösning samt argument för allmännyttan påtalades. Ärendet hos
Trafikverket startar så snart kompletterande underlag lämnats in. Beträffande
tänkbara lösningar för väganpassningen diskuterades att uppdra åt Bjerking att göra
förstudie med broalternativ, antingen en enklare eller en mer detaljerad. Kostnad
cirka 60 – 78 Tkr, beroende på vilket alternativ man väljer.
Innan beslut tas i denna fråga uppdrog dock mötet till Ann och Staffan att ta en ny
kontakt med handläggaren på Trafikverket för att ta reda på om ett sådant underlag
skulle kunna underlätta handläggningen av vårt ärende.
3. Preliminär uppskattning av genomförbarhet för grävning och uppläggning av
muddermassor utifrån den geotekniska undersökningen.
Med beaktande av det preliminära resultatet av den geotekniska undersökningen,
som visat att kanterna på sundet måste stöttas på grund av den lösa leran, har Bjarne
gjort viss sondering med expertis inom området. Denna har visat att ett sådant
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arbete är fullt genomförbart och att det finns flera olika lösningar att konstruera ett
sund med våra förutsättningar.
När den geotekniska undersökningen slutredovisas kommer vi ha ett underlag som
gör det möjligt för entreprenörer att bedöma vilken teknik som är bäst lämpad att
använda med rådande förutsättningar. Utifrån det kan Föreningen få en mer säker
kostnadsuppskattning. Det preliminära resultatet från undersökningen visar att det
kommer att bli mer omfattande än vad vi tidigare trott.
4. Rapport från miljöutredningar.
Rapporterades att miljöutredningarna som gjorts av Bjerking visar låga halter av
organiska ämnen. Det som påträffats bör inte medföra några begränsningar i
hanteringen av massorna. Inte heller bedömer man att påträffade halter av metaller
kommer att påverka möjligheten att lägga upp massorna. Laktester visar låg
lakbarhet för metaller vilket är positivt för kommande miljöbedömningar.
Sammanfattningsvis goda nyheter alltså.
5. Finansiering
Diskuterades olika vägar för att gå vidare med finansiering.
- Stiftelser och fonder
Staffan och Agneta rapporterade påbörjad kartläggning och genomgång av tänkbara
stiftelser för finansiering enligt tidigare lista från länsstyrelsen. I samband med detta
har också några ytterligare tänkbara finansiärer upptäckts, nämligen Lona-bidraget
och projektet Skärgårdsmedel, se nedan.
Diskuterades utformning av ansökningar. Förutom matchning av ansökan mot
stiftelsens ändamål är det också viktigt att definiera poster och kostnader specifikt,
söka lämpligt belopp i förhållande till stiftelsens medel för utdelning, tala om att det
gäller delfinansiering samt vilka andra finansiärer man söker medel från. Beslutades
att Agneta och Staffan fortsätter arbetet med att göra ansökningar i samarbete med
Ann, utifrån en standardmall som kan varieras.
- Lona-bidrag
Beslutades också att närmare undersöka tänkbar finansiering via Naturvårdsverkets
så kallade Lona-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen), ett bidrag som ska stimulera
kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.
www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala naturvardssatsningen.
Uppdrogs åt Agneta att kontakta Lona-samordnaren på länsstyrelsen.
- Projektet Skärgårdsmedel
Beslutades också att närmare undersöka möjlighet att söka medel från projektet
Skärgårdsmedel – en finansieringsmodell som gör det enklare att söka medel för att
förverkliga projektidéer, där bland annat Norrtälje kommun ingår. Uppdrogs åt
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Staffan att kontakta utvecklingsledare Tereze Säll Patwary, ansvarig handläggare på
Länsstyrelsen.
- EU-bidrag
Fortsatt diskussion angående möjlig finansiering genom EU-bidrag. Bjarne
undersöker möjligheten av att få experthjälp med ansökan. I övrigt, se tidigare
protokoll (180814).
6. Ekonomi
Christina rapporterade föreningens ekonomi.
Tillgodohavande SEK Bankgiro: 173 871, 13. Postgiro: 34 885, 77
7. Nästa möte
Måndagen den 14 januari 2019 kl. 18.30 i FOS-huset
8. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerat per e-post

Agneta Hellström

Bjarne Bjurström

Staffan Persson
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