Föreningen Nenningesund - org.nr 802430-2153
Protokoll från styrelsemöte 19 -11 -12 kl. 18.30 i FOS-huset, Norrtälje
Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson, Mikael Morén, Christina Söderman, Bjarne
Bjurström, Agneta Hellström, Anders Börjegård Staffan Persson
1. Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Staffan Persson förde
protokollet. Bjarne Bjurström och Agneta Hellström utsågs till protokolljusterare.
2. Vi måste fortfarande ha mer information om Trafikverkets inställning till projektet innan vi
kan besluta om en ny ansökan. Därför kan vi i nuläget inte heller svara på frågan när en
ansökan kan lämnas in. Styrelsen beslutade att vi återigen ska börja jobba med att
sammanställa ansökan under våren – även om vi inte är 100% säkra på att vi kommer att
lämna in den. Vi ska också ta in juridisk hjälp för att säkerställa att upplägg och innehåll är av
högsta kvalitet.

3. Mötet diskuterade upplägg för det kommande mötet med kommunen där vi ska presentera
projektet och diskutera hur vi kan ta oss an Trafikverket samt miljöfrågan. Föreningen ska
också fråga kommunen om förutsättningen att ansöka om anslag för att bli s k lokal
utvecklingsgrupp.
4. En fråga som vi identifierat är om det faktum att vi nu tänker sugmuddra hela Öjaren har
betydelse för syresättningen av vikarna. När vi gjorde MKB:n och när vi lämnade in förra
ansökan var planen att vi endast skulle muddra en kanal därigenom. Birger Winbladh har dels
pratat med Ulf Lindqvist, Naturvatten, som gjort MKB:n och dels Benny Hedlund, vars team
står bakom dokumentet ”Rädda Öjaren”. Slutsatsen är att vi behöver mer underlag för att få
klarhet i detta - bl a genom att genomföra beräkningar av strömningsförhållandena. Mötet
beslutade att Birger ta förnyad kontakt med IVL angående detta

5. Ann har tagit kontakt med den jurist, som vi tidigare konsulterat kring rådighetsavtalen, för
att reda ut hur detaljerade vi måste vara om hur vi ska konstruera kanalen i vår ansökan till
domstolen.
Detta var hans råd:
•
•
•

Ha en utgångspunkt, en uppfattning om vilken teknik/utförande, lämna öppet för att
ni i vissa delar kan behöva göra på annat sätt
Domstolen är också villig att lämna öppet för viss anpassning
Den kan komma tillbaka med frågor

Mötet beslutade att Birger och Ann förhör sej i ett första skede om Bennys team har
kompetens att dels bedöma vilken teknik vi ska förorda. Vidare ska den tekniska
beskrivningen ses över och eventuellt uppdateras.
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6. Kostnadsuppskattning. Staffan fortsätter att sondera möjligheten att få en
kostnadsuppskattning av flera entreprenörer.
7. Ekonomi bg: 188 895,13 kr PG 33 460,77 kr

8. Nästa möte 18/12-2019

Vid protokollet
Staffan Persson

Justerat per e-post
Bjarne Bjurström

Agneta Hellström
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