Styrelsemöte Nenningesund 2020-10-20 FOS-huset och via videochat/telefon
Närvarande: Ann Axelsson, Johan Bergendorff, Mats Öhlin, Staffan Persson, Gunnar Berg, Christina
Söderman, Mikael Morén, Bjarne Bjurström, Christoffer Johansson (valberedning).
Johan valdes till sekreterare och Gunnar och Christina till justeringsmän?
Möte med kommunen
Ann och Bjarne redogjorde för mötet 24/9 med vår kontaktman på Norrtälje kommun Torkel
Andersson samt Linda Börjesson som är ansvarig för planering och strategi. De sade även hej till nya
kommundirektören Anette Madsen. Syftet var att få veta hur vi kan göra för att få kommunen att ta
ställning till vårt projekt.
Slutsatsen var att det alltid är politikerna som avgör vad som tas upp av tjänstemännen så
föreningen behöver övertyga politikerna om vikten av projektet. Att lämna ett e-förslag kan vara en
väg. Om ett e-förslag får minst 50 röster inom en tremånaders-period lämnas det över till ansvarig
förvaltning som bereder ärendet.
Styrelsen beslöt att vi ska kontakta företrädare för de stora partierna i kommunen och boka in möte
med dem före nästa styrelsemöte. Då ska vi sondera hur de ställer sig till projektet och till att
kommunen tar upp ärendet formellt. Ann, Bjarne, Christofer, Gunnar och Johan tog på sig uppdraget
att kontakta politikerna uppdelade sinsemellan.
Punkter att utreda
Styrelsen beslöt att kvarvarande frågor som behöver utredas ytterligare som underlag för
kommunens ställningstagande ska åtgärdas snarast. Till nästa styrelsemöte bör följande punkter
vara utredda (ansvarig inom parentes).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markägarna: Vi behöver uppdatera rådighetsavtal eller få ett letter of intent från markägare.
(Mats)
Riskanalys för projektets samtliga faser inklusive förvaltningsskedet (Bjarne, Mats)
Finansiering av projektet (Staffan, Johan)
Kostnadsuppskattning muddring Öjaren (Bjarne)
Uppdatera MKB:n (Ann, Birger)
Muddermassorna: (Micke och Gunnar) hur omfattande är de, var ska de kunna läggas?
Kontakt med politiker (Ann, Bjarne, Christofer, Gunnar, Johan)
Namninsamlingsverktyg och nya illustrationer (Ann)
Alternativ offert muddring (Christina)

E-förslag och kommunikationsmaterial
Det beslöts att Ann och Johan tar huvudansvar för att ta fram kommunikationsmaterial och
presentationer av projektet.
Styrelsen ska till nästa möta ta ställning till om vi ska lämna in ett e-förslag och i så fall hur det ska
lyda.
Styrelsen tittade på den längre video (100 sekunder) som gjorts för att locka många att skriva på eförslaget samt senare även en namninsamling på föreningens webbsida. Videon godkändes och ska
läggas ut på Föreningens Facebooksida och delas därifrån via sociala medier, mail mm. Johan håller

på att ta fram en kontaktlista till tomtföreningar, organisationer, företag mm i området som kan vara
intresserade att sprida denna info, med bistånd från övriga styrelsen.
Styrelsen godkände att Ann beställer två illustrationer för totalt 8 000 kronor som vi behöver till
presentationer av projektet. Dels en ”flygbild” som visar en övergripande vy med vägtrumman, dels
en miljöbild som visar omgivningar från en ”kanotists” perspektiv. Ann fick också styrelsens uppdrag
att betala för en uppdatering av hemsidan inklusive teknik för att kunna göra en egen
namninsamling för projektet.
Nya beräkningen av vattenflödet
Den nya beräkningen av flödet visar att om Nenningesund öppnas skulle det ge en signifikant
påverkan på vattenomsättningen i Höggarns- respektive Prästfjärden. Grovt uppskattas bedöms
vattenomsättningstiden i de bägge fjärdarna ungefärligen halveras jämfört med dagens
förhållanden. Vattengenomströmningen blir tio gånger större än beräkningen i MKB:n. Föreningens
miljörådgivare professorerna Nils och Lena Kautskys välkomnade resultatet av
strömningsutredningen och ansåg inte att detta ändrade deras slutsats att rekommendera projektet.
Ann gör en nyhet om detta på föreningens webbsida.
Ann ska be Birger Winbladh underöka hur mycket det skulle kosta om IVL Svenska miljöinstitutet tog
på sig utredningen istället för Karlssons ekosystemtjänster (som jobbar åt IVL). Ann ska också be
Birger se till att Naturvatten uppdaterar MKB:n snarast med den nya mätningen.
Övriga frågor
Christina redovisade ekonomin. BG: 171435,53 PG: 42710,77
Kommande styrelsemöte: 14/11 16.00 på Nänninge gård (hemma hos Mats).
Vid protokollet: Johan Bergendorff
Justerat via mail av Gunnar Berg, Christina Söderman.

