Föreningen Nenningesund - org.nr 802430-2153
Protokoll från styrelsemöte 19 -12 -18 kl. 18.30 i FOS-huset, Norrtälje
Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson, Christina Söderman, Bjarne Bjurström,
Staffan Persson och Mats Öhlin.
1. Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Mats Öhlin förde
protokollet. Bjarne Bjurström och Christina Söderman utsågs till protokolljusterare.
2. Norrtälje kommun
Den 13 november träffade delar av styrelsen vår nya kontaktman Torkel Andersson,
utvecklingsstrateg, och Erik L’Estrade, infrastrukturplanerare, på Norrtälje kommun.
Mötet fokuserade till stora delar på Trafikverket och frågan att bygga om
Rådmansövägen (länsväg 1032) där sundet ska passera. Ett av resultaten är att
kommunens experter ska göra en översyn av projektets utifrån miljöaspekten och
vara behjälpliga med en kostnadsuppskattning av ombyggnaden av vägen. L’Estrade
ska också själv kontakta Trafikverket i frågan. Överlag upplevde styrelsens
representanter att det var ett mycket positivt möte och att intresset för vårt projekt
var stort.
Styrelsen har också fått ett möte med Charlotta Tillbom, tf kommundirektör, den
12/2. Vi försöker boka ytterligare ett möte med Erik Le Strade och Torkel Andersson
dessförinnan.
3. Trafikverket
Staffan Perssons kontakt på Trafikverket har varit behjälplig med
kostnadsuppskattningar kring tunnel/bro vid länsväg 1032. Trafikverket förordar i det
här läget en lösning med en betongbro och har kostnadsberäknat en sådan till ca 20
msek. Verket vill också helst, för ett sådant här omfattande projekt, teckna avtal
med kommunen eller annan likvärdig bestående partner. Deras initiala förhållning i
frågan är att de anser att nuvarande trafiklösning är väl fungerande.
Styrelsens inställning är att vi fortsatt ska utreda en lösning med en rörbro som blir
betydligt billigare. Staffan Persson har kontaktat andra experter angående rörbroar
som menar att en sådan lösning skulle fungera väl. Vägbanan måste dock höjas
väsentligt för att klara bärkraften för tung trafik. Styrelsen kommer att få ett
ritningsförslag och kostnadsuppskattning. Styrelsen ska forstätta diskussionerna med
kommunen hur vi bäst går vidare i frågan med Trafikverket.

4. Ansökan lokalt utvecklingsstöd
Styrelsen beslutade att Ann Axelsson skickar in ansökan för lokalt utvecklingsstöd. En
enskild lokal utvecklingsgrupp kan från kommunen erhålla ett engångsbelopp om
10 000 kronor för start av grupp eller framtagande av utvecklingsplan.
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5. Miljö
Styrelsen diskuterade huruvida vi ska beställa en ny beräkning av
strömningsförhållandena av IVL för att ha med detta i möte med kommunen.
Undersökningen måste under alla omständigheter finnas med i en ny ansökan till
domstolen när vi kommer dit. Kostanden är med i budgeten för 2019, då beräknades
det kosta ca 50 000 kr. Delvis delade meningar på mötet. Diskuterade om vi ska avvakta
med undersökningen till efter att vi stämt av med kommunen för att höra deras åsikt
om vikten av att göra den. Beslutade att styrelsen uppdrar åt Birger Winbladh att
undersöka när IVL i sådana fall kan göra densamma.

6. Ny metod för sugmuddring
Föreningen har blivit kontaktad av en Bengt Simonsson på Teknikmarknad, en enhet
på KTH. Simonsson berättade om en ny teknik för sugmuddring som hans team tagit
fram för att underlätta för kommuner att rädda övergödda insjöar. Det handlar om
en slags dammsugarteknik som bl a innebär att man slipper grumling och som kan
vara betydligt billigare än traditionell teknik. Detta kan vara intressant i
diskussioneran om att muddra den östra delen av sundet – Öjaren och styrelsen ska
sätta sig in mer i ämnet.
7. Ekonomi
Christina Söderman redovisade ekonomin:
Bg: 33 660:77 kr
Pg: 181 539:13 kr

8. Nästa möte
Måndag 16 januari kl. 18:30 FOS-huset Norrtälje.
9. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet
Mats Öhlin

Justerat per e-post
Christina Söderman

Bjarne Bjurström
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