Styrelsemöte Nenningesund 2020-12-15 via teams
Närvarande: Christina Söderman, Mikael Morén, Mats Öhlin, Anders Börjegård, Gunnar
Berg, Bjarne Burström, Staffan Persson, Ann Axelsson, Johan Bergendorff
1. Val av sekreterare: undertecknad. Justeringsmän: Mikael Morén och Staffan Persson.
2. Ordförande Ann Axelsson drog dagordningen.
3. Politikermöten. Bjarne Burström redovisade mötet med kommunstyrelsens ordförande
Bino Drummond (M) som varit mycket positivt och där Bino sa att kommunen ska ta tag i
frågan och hantera den på ett korrekt sett. Projektet har efter vad Bjarne förstått därefter
diskuterats av övriga kommunalråd från olika partier. Bjarne har också varit i kontakt med
Göte Vaara (KD) som var positiv att ses och få svar på fler frågor om projektet framgent.
Flera i styrelsen har försökt få till ett möte med Ulrika Falk (S) som dock ännu ej haft
möjlighet. Liberalerna och Centerpartiets företrädare har vi redan träffat tidigare och de är
positiva.
4. Skrivelse till kommunen senast februari. Styrelsen diskuterade lydelsen i det förslag
som Ann Axelsson författat. Det beslöts att föreningen ska hemställa att kommunstyrelsen
fattar beslut om Norrtälje kommun är beredda att gå in i ett delat huvudmannaskap med
föreningen och lokala näringslivet för att öppna upp och driva Nenningesund samt se hur vi
tillsammans kan driva ärendet framåt. I skrivelsen ska miljövärdet av att rädda Öjaren lyftas,
men ärendet gäller huvudmannaskap för hela sundets öppnande. Beslut vid nästa styrelsemöte
19/1. Det finns en utredning av en av föreningen konsulterad jurist som skrivit om
huvudmannaskap som Ann skickar till styrelsen och som kan bli en del av underlaget till
skrivelsen till kommunen.
5. Namninsamling startas innan vi skickar kommunskrivelse. Styrelsen beslöt att
undertecknad gör om vår nyproducerade informationsvideo så att budskapet ändras till att
uppmana folk att skriva på vår namninsamling på föreningens hemsida. Ann har redan ordnat
att tekniken finns så att namninsamlingen funkar. Undertecknad och Ann ser till att filmen
sprids via mail till de ihopsamlade mailadresserna till div intressenter samt på sociala medier
(med hjälp av samtliga i styrelsen som också delar den till så många man kan). Start för
namninsamling i början av januari. Namninsamlingen är en viktigt del av vår strävan att få
kommunen att stötta projektet. Den kan visa på det stora stöd projektet har hos allmänheten.
6. Pitcha in projektet i valmanifest inför valet 2022? Liberalerna har inbjudit föreningen
att komma på medlemsmötet 28/1 och berätta varför vi vill att Nenningesund öppnas. Mötet
ska besluta vilka punkter som ska ingå i partiets kommande valmanifest och Nenningesund
blir då ett av förslagen. Bjarne Burström lovade ta upp saken med övriga partiföreträdare för
att se om de är intresserade av att erbjuda oss något liknande.
7. Hur kommunicera om miljövärdet av projektet. Styrelsen diskuterade hur man på ett
bra sätt kan kommunicera miljöeffekterna av projektet och de nya strömningsberäkningarna
och vikten av att lyfta fram att vi räddar Öjaren som de huvudsakliga budskapet.
8. Hur finansiera projektet. Staffan Persson har varit i kontakt med konsultföretaget Afry
som gett oss två offerter. Dels en på mellan 76 000-13 3000 kr exkl. moms beroende på hur
omfattande hjälp vi behöver vid själva ansökningsförfarandet till externa finansiärer om
projektet blir godkänt av Mark- och miljödomstolen, dels en mindre utredning av de

övergripande möjligheterna att söka medel till projektets totala budget till en kostnad av 15
200 kr. Styrelsen beslöt tillstyrka denna offert för att inför vidare kontakter med kommunen
visa på möjliga vägar att hitta finansiering. Staffan fick i uppdrag att se till att detta underlag
finns till nästa styrelsemöte 19/1. Staffan och Ann tar ett möte med Afrys konsulter snarast så
de har fullständigt underlag inklusive total budget de ska utgå från i sin utredning.
9. Riskanalys. Bjarne Burström och Mats Öhlin har gjort ett utkast till riskanalys för
projektet med 22 områden, varav nio anses särskilt viktiga att fördjupa som underlag till
kommunen. Bjarne, Mats och Ann kommer att dela upp de olika områden som behöver
fördjupade skrivningar på olika styrelseledamöter före jul för att alla uppgifter till
riskanalysen ska föreligga till nästa styrelsemöte. Ann skapar ett google docs dokument som
vi alla kan komma åt.
10. Dialog med markägare. Mats Öhlin har kollat med samtliga utom två ännu de är fortsatt
positiva till projektet. Svaret är att alla tillfrågade markägare är positiva, men nya styrelsen
för Nenninge vägförening har frågor om hur slitage/skador av transporter på vägen ersätts
samt var muddermassor ska läggas.
11. Uppläggning av muddermassor. Mikael Morén och Gunnar Berg har rekognoserat
platser för uppläggning av muddermassor och varit i kontakt med Lars Erik Hägerstedt som
gjort den tekniska utredningen som var en del av den förra ansökan till Mark- och
miljödomstolen. Mikael och Gunnar har hittat fler möjliga platser som Lars Erik tror på. Inga
nya markägare har dock tillfrågats ännu om intresse av muddermassor. En tidigare plats som
utpekats (stiftets fd) är sannolikt inte längre aktuell eftersom den pekats ut ha höga
naturvärden. Micke och Gunnar fortsätter utreda för att ha en mer detaljerad redogörelse klar
till 19/1.
12. Budget för projektet. Bjarne har fått information om att kostnaden för att muddra Öjaren
med den lågintensiva robotteknik vi undersöker landar på 2,6 miljoner kr (ink inköp av
utrustning). Med tidigare kostnadsuppskattningar för övriga delar av sundet på 48 288 000 kr
samt 10 procents marginal för oförutsedda utgifter hamnar då den totala kostnaden på ca 56
miljoner kronor.
13. Ekonomi: Christina Söderman redovisade föreningen tillgångar. Bg 150 385,53 kr och
pg 42 910,77 kr.
14. Den AD Ann kontaktat kommer förhoppningsvis hunnit få klart illustartionen över hur ett
öppnat sund kan se ut, med rörbro och småbåtstrafik till januari.
Ordförande tackade styrelsen för ett gott arbete under 2020 och önskade alla en god jul.
Vid protokollet: Johan Bergendorff
Justerat via mail:
Mikael Morén
Staffan Persson

