Protokoll styrelsemöte Föreningen Nenningesund

2021-04-12

Närvarande (via teams pga pandemin): Staffan Persson, Ann Axelsson, Christina Söderman,
Gunnar Berg, Anders Börjegård, Christoffer Johansson, Mikael Morén
Frånvarande: Johan Bergendorff, Birger Winbladh, Tor Sjölinder, Bjarne Bjurström, Mats Öhlin
Till justeringsmän valdes: Christina och Staffan

Ordförande Ann Axelsson föredrog dagordningen.
Uppdatering Norrtälje kommun
Ann har stött på kommunen för att få en uppdatering på ärendet och höra om kommunen behöver mer
information eller mer stöd från föreningen. Norrtälje kommun har svarat ”Vi jobbar på med ärendet
men har inte kommit fram till något resultat ännu. Det är många frågor som skall bearbetas samt många
avdelningar som skall höras” Detta är undertecknat av Benjamin.
Styrelsen diskuterade i vilken omfattning vi skall fortsätta att stöta på kommunen och bjuda in oss till
möte.
Birger har mailkommenterat:
-

”….det vore bra om arbetsgruppen kan få träffa våra konsulter för utfrågning direkt med eller
utan vår närvaro som de själva bestämmer”
”Seminarium på kommunen där vi bjuder in ’eldsjälen’ för Vattenland…”

Styrelsen kom fram till att det i dagsläget är lämpligt att låta kommunen arbeta i fred och avvakta en tid
med att söka upp dem.
Styrelsen konstaterade också att följande punkt kvarstod sedan förra mötet ” 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.”
Länsstyrelsen
Johan Bergendoff har mailat Henrik Andersson (fiskerikonsulent), LST i Stockholm, han har uttalat sig
positivt genom att en öppning av sundet skulle medge att fisk kan vandra.
Namninsamlingen
Vi har nått 993 namn per dagens datum.
Ann kommer ta kontakt med Sveriges kommuner och regioner: Kan man hitta ett större
infrastrukturprojekt där kommunen varit inblandad med en privat aktör?
Anders kommer titta om det finns material på Nordens kanaler om det finns något material man kan
hänvisa till kommunen.

Övriga frågor
Ekonomin
Ekonomin redovisades av Christina Söderman. Föreningen har följande kassa: PG: 127 407:03 PG: 42
560:77
Nästa möte:
Styrelsen bestämde preliminärt nästa styrelsemöte till den 10/5. Till dess avvaktar vi eventuella
uppdateringar från kommunen. Ann mailar till styrelsen när/om något händer.

Justerat via e-post
Vid protokollet:
Gunnar Berg

