
Protokoll styrelsemöte Föreningen Nenningesund 2021-03-16  

Närvarande (via teams pga pandemin): Staffan Persson, Ann Axelsson, Christina Söderman, Mikael 
Morén, Gunnar Berg, Johan Bergendorff.  

Till justeringsmän valdes: Gunnar Berg och Christina Söderman.  

• Ordförande Ann Axelsson föredrog dagordningen. Kommunalrådsberedningen i Norrtälje kommun 
tog ej upp vårt ärende 15/3 som vi fått uppgift om, vi hoppas detta sker 22/3. 
Näringsliv & etableringschef Benjamin Råd Vahler kommer att föredra vårt ärende om att vi önskar 
att kommunen utreder om de kan gå in i ett delat huvudmannaskap i projektet. Benjamin har fått alla 
utredningar föreningen gjort hittills kring projektet som underlag. Han bad oss komma med mer 
underlag kring hur fiskebestånden påverkas. Undertecknad åtog sig att skriva ett pm kring detta.  

• Vid mötet hade vår namninsamling fått 828 underskrifter, men styrelsen tror att vi skulle kunna nå 
över 1000. Det beslöts att undertecknad ska undersöka med Ica Flygfyren om vi kan få stå utanför 
butiken några timmar under skärtorsdagen och samla in fler underskrifter (mailadresser) på ett 
smittsäkert sätt. Mikael Morén lovade hjälpa till att sätta upp Nenningesunds-vepan, 1x2 meter, med 
ställning om vi får lov för Flygfyren. Folk bör kunna skriva på sin maildress på ett papper för att 
underlätta. Vi kan låta filmen spela på en dator vid ett högt bord.   

• Styrelsen beslöt att vi ska fortsätta färdigställa risk- och konsekvensanalysen, med inspel från flera 
styrelseledamöter och med förhoppning att Mats Öhlin och Bjarne Bjurström kan sammanställa den. 
Ordförande Ann Axelsson skickar ärendelistan till styrelsen för att se vad mer vi kan göra klart innan 
kommunen kommer med ett första utlåtande.  

Christina Söderman redovisade ekonomin: bg: 146 207,03 SEK; pg: 42 560,77 SEK.  

Datum för nästa styrelsemöte beslöts till 12/4 kl 18.30 via teams, Staffan Persson skickar kallelse.  

Vid protokollet: Johan Bergendorff  

Justeras via mail:   

Gunnar Berg och Christina Söderman.  

 
 


