Styrelsemöte Nenningesund 2020-11-23 FOS-huset och via videochat/telefon
Närvarande: Ann Axelsson, Johan Bergendorff, Mats Öhlin, Gunnar Berg, Mikael Morén, Bjarne
Bjurström, Birger Winbladh
1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen
2. Birger Winbladh utsågs till sekreterare och Bjarne Bjurström och Mats Öhlin till
justeringsmän.
3. Föredragslistan godkändes
4. Redovisades möten med politiker i kommunfullmäktige i Norrtälje, Anders Ohlander (C),
Staffan Tjörnhammar (M) och Nicklas Salmin (L). Generellt finns ett betydenade positivt
intresse för projektet och följande betonades: En skrivelse bör tas fram så att kommunen gör
ett ärende av projektet som kan utmynna i en förstudie. Det är viktigt att denna skrivelse har
en tydlig vinkel så fullmäktige kan få ett klart grepp om vad som kommunen förväntas
bidraga med. Det framkom även att kommunen jobbar med en så kallad Blå plan för att
förbättra vattenkvaliteten i havsvikarna. I detta avseende kan de nya beräkningarna av
vattenströmmarna som styrelsen tagit fram vara aktuella. Viktigt att beakta är också
Alliansens 88-punktersprogram. Fortsatta möten planeras med Ulrika Falk (S), Göte Vaara kd
och liberala medlemsmötet i januari. Beslutades att påbörja en sådan skrivelse med Ann
Axelsson som huvudansvarig
5. Öjaren: Diskuterades för och nackdelar med att göra sugmuddring av Öjaren som ett
pilotprojekt. Ett förslag har kommit frånd Bengt Simonsson,Teknikmarknad, om möjligheten
att göra biogas av slammet som sugmuddras ur Öjaren. Detta skulle kunna ge ett
substantiellt bidrag till kostnaden för muddringen. Även detta skulle kunna göras som en
förstudie i kommunens regi eftersom det äger bärighet för ett flertal trösklade havsvikar och
sjöar inom kommunen. Simonsson avser göra en förteckning över aktuella objekt.
6. Diskuterades om återställandet av Nenningesund, som är ett ganska omfattande projekt,
skulle vinna på att delas upp i delar som är lättare för kommunens beslutsfattare kan
överblicka. Öjarens restaurering kan vara en sådan del som i sig har ett betydande
egenvärde.
7. Om vi önskar hjälp med finansiering måste äskande/ansökan vara inne hos kommunen innan
budgetarbetet för 2022 börjar i februari.
8. Finansiering. Staffan Persson i styrelsen har haft ett första möte med Afry för att undersöka
om de kan anlitas för att hitta finansiering till genomförandet av projektet. Mötet avlöpte
positiv och styrelsen ska få en offert på kostnaden.
9. Genomgång av nedanstående ansvarsområden
a. Riskanalys: Bjurström arbete pågår
b. Markägare: Mats Öhlin Uppdatering av rådighetsavtalen pågå. Noterades att Öjaren
1:1 är ett Natura- område
c. Uppläggning muddermassor: Gunnar Berg Arbete pågår enligt en upprättad karta.
d. Kostnad muddring Öjaren: Se Öjaren ovan.
e. Uppdatering MKB Ann Axelsson och Birger Winbladh. Avvaktar ny skrivelse från Ulf
Lindqvist, Naturvatten, som preliminärt kan diskuters på nästa möte.
10. Diskuterades om en namninsamling bland medlemmarna i Föreningen via hemsidan där
angelägenheten av projektet valideras och verifieras. Den nya beräkningen av vattenutbyte

bör i detta sammanhang betonas. Bättre perspektivskisser över hur ett färdigt projekt kan te
sig vore även av värde. Ansvarig Ann Axelsson.
11. Ekonomi uppgifter från Föreningens konton Bankgiro 150.385,53, Postgiro 42.910,77
12. Nästa möte 15e december kl 18.30, digitalt, förhoppningsvis via Team.
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