Styrelsemöte Nenningesund 9/6 2020 18.30-19.30 via videolänk och telefon.
Närvarande: Ann Axelsson, Agneta Hellström, Christina Söderman, Bjarne Bjurström, Birger
Winbladh, Staffan Persson, Mats Öhlin, Tor Sjölinder, Johan Bergendorff (adjungerad)
Val av sekreterare: Johan Bergendorff och val av justeringsmän: Agneta Hellström, Mats
Öhlin
KOMMUNENS INSTÄLLNING. Kontakten med Norrtälje kommun diskuterades. Tidigare
viktiga personer för styrelsen som Erik Léstrade, har slutat liksom snart den
tf kommundirektören Charlotta Tillbom. Sedan styrelsemötet 9/6 har Ann bokat ett möte i
september med föreningens kontaktman på kommunen, Torkel Andersson, samt den nya
tillträdande kommundirektören och kommunens chef för planering och strategi, Linda
Börjesson för att diskutera hur vi kan fördjupa vårt samarbete med kommunen kring
Nenningesund. Förhoppningen är att vi blir ett officiellt ärende där kommunstyrelsen fattar
ett beslut snarast möjligt.
Bjarne och Mats tog på sig uppdraget att ta fram en riskanalys som kan ge
kommunpolitikerna en bild av vilka eventuella risker projektet innebär.
KOSTNADER FÖR PROJEKTET. Kostnadsuppskattning av rörbron. Erik Léstrade var ute med
konsult vid vägen, konsulten har sedan gjort en kostnadsuppskattning för rörbron och
tillfällig väglösning som skickats till Torkel och, efter styrelsemötet, till Ann. Konsulten anser
att det kommer krävas en grundlig geoteknisk undersökning specifikt av området där
rörbron ska anläggas.
Vi behöver också undersöka ytterligare kostnad för muddring av Öjaren. Birger går vidare
med KTH-tekniken (långsam muddring), Bjarne tar kontakt med den entreprenör som
Rådmansö schakt anlitar och Ann undersöker en ny kontakt via Christina.
Birger lovar komplettera sin utredning av kostnader för underhåll avseende ny konstruktion
där vi stöttar sundet.
UPPDATERING AV MKB. Professorerna Lena och Nils Kautsky vid Stockholms Universitet har
vid två tillfällen 31/5 samt 6/6 inventerat havsmiljön vid Höggarnsfjärden och Prästfjärden
samt Öjaren, till fots och i båt och undersökt arter. De har också studerat Naturvattens
undersökning från 2007 som de tycker är välgjord. Undertecknad skickar Kautskys förslag till
Birger som kontaktar Ulf Lindqvist på Naturvatten. Birger återkopplar till styrelsen om vi
behöver fatta något beslut om utökat uppdrag till Naturvatten inför ny ansökan. Kautskys är
beredda att skriva en stödjande text för projektet som de anser går att förena med höga
miljövärden.
Birger lovade skicka den tidigare gjorda landbaserad biologiska undersökningen till Ann och
Johan. Birger lovade också ligga på IVL och Magnus Karlsson så att vi får den beställda
strömningsanalysen mellan fjärdarna genom det grävda sundet.

TRAFIKVERKET. Ann kollar med Erik Léstrade vilka kontakter han haft med Trafikverket.
Johan konsulterar sin syster vilka vägar vi kan gå för att få till ett snabbt beslut av
myndigheten om rörbron och avstängning av vägen.
INFORMATION. Ann tar på sig att färdigställa ett medlemsutskick med betalningsuppgifter
inklusive swish nr, BG, PG, ej betalningstalong, göra anslag inför vandringarna och säkerställa
att dessa kommer upp tillsammans med Christina, Johan mfl. Staffan tar på sig att ordna
medlemsutskick via Postnord 1 sida.
Ann undersöker kostnaden för ny illustration som visar på en mer naturlig utformning av
sundet.
Bjarne undersöker kostnad för att köpa loss adresser för ett mer allmänt postutskick till
boende på Rådmansö för att locka fler medlemmar. Alternativet är att styrelseledamöter
delar ut i brevlådor.
Staffan föreslog en Facebookkampanj för att locka nya medlemmar. Johan tog upp frågan
om en opinionsundersökning bland samtliga boende på Rådmansö skulle kunna göras för att
höra hur de ställer sig till Nenningsundsprojektet. Styrelsen beslöt att diskutera dessa frågor
vidare framgent.
NENNINGESUNDSVANDRINGAR 12 JULI & 1 AUGUSTI. På den sistnämnda kommer Lena och
Nils Kautsky medverka och berätta om arter längs vägen. Alla i styrelsen meddelar Ann när
de kan medverka.
MARKÄGARE. Kontakta markägare i sommar för förhandsbesked. Ann går igenom listan vi
gjort sedan tidigare och kontaktar de som står som ansvariga separat.
PRIORITERA ÄRENDEN. Alla i styrelsen lovade gå igenom ärendelistan i sommar och fundera
över vilka uppgifter vi ska ta tag i i höst.
EKONOMI. Christina redovisade BG: 173 465,53, PG: 33 710,77 (men kostnaden för nya åror
till Ebba på Blomsterholmen, 469 kr för att ersätta de som gick sönder vid Kautskys
båtundersökning, betalas till undertecknad)
NÄSTA STYRELSEMÖTE: 18/8 18.30 FOS-huset och ev videolänk.
Vid protokollet: Johan Bergendorff. Justerat via mail: Agneta Hellström, Mats Öhlin

