
Välkommen till Föreningen 
Nenningesunds årsmöte 2021



Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Fastställande av dagordning

3. Justering av röstlängd

4. Mötets stadgeenliga utlysande (annons i NT fyra 
veckor före mötet + utskick till medlemmar)

5. Val av två justeringsmän (även valkontrollanter 
och rösträknare)

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och
ekonomiska redogörelse/budget

7. Revisorernas berättelse 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning, 
jämte disposition av uppkommen förlust/vinst

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av årsavgift

11. Bestämmande av arvode för styrelseledamöter 
och revisorer samt ev. övriga funktionärer

12. Val av styrelseordförande

13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisorer jämte suppleanter

15. Val av valberedning

16. Styrelsens förslag och föreningsmedlemmarnas 
motioner

17. Övriga frågor – diskussion framtidsscenarier

18. Årsmötets eventuella instruktion och/eller 
arbetsordning för styrelsen

19. Avslutning
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6. verksamhetsberättelse 
och budget 
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Detta vill vi göra
Den ideella Föreningen Nenningesund arbetar för att 
öppna en historisk vattenväg som skulle göra 
Rådmansö till en ö igen. Sundet ska gå i sin 
ursprungliga sträckning söder om Södersvik i Norrtälje 
kommun mellan Höggarnsfjärden i väster och 
Prästfjärden i öster. Om sundet öppnas får man en 
skyddad inre farled för mindre båtar hela vägen från 
Nynäshamn till Öregrund.
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Att förändra otillgängliga marker till ett levande 
närområde med båt-, kanot- och friluftsliv och 
därmed förbättra miljön, öka livskvaliteten för 
de boende och locka besökare.

Målsättning
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• Döende havsvikar får nytt liv.

• Roslagens skärgård blir tillgänglig för fler när man får en skyddad inre vattenväg för småbåtar hela 
vägen från Nynäshamn till Öregrund.

• Fler besökare lockas till närområdet vilket i förlängningen kan skapa nya arbetstillfällen, framförallt 
inom besöksnäringen.

• Sundet blir ett attraktivt friluftsområde för boende och besökare.

• En genväg skapas in till Norrtälje tätort och nya småbåtshamnen.

• Ett historiskt arv väcks till liv – och Rådmansö blir en ö igen.

Vinsterna med ett öppet sund



8

SUNDET 1770



Bakgrund i korthet
• Nuvarande förening startades 2007, det har 

funnits flera före oss.

• Ca 300 medlemmar, 1 163 namnunderskrifter

• Projektet kräver ett tillstånd för verksamhet i 
Mark- och miljödomstolen – vi  lämnade in en 
ansökan redan 2013  – den avvisades för att den 
inte var komplett.

• Vi har jobbat för att kartlägga vad som behövs för 
en ny ansökan och utrett förutsättningar och 
möjligheter. 

• Sista året har vi landat i att vi inte kan genomföra 
projektet utan att ha med oss Norrtälje kommun. 
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Vi driver projektet 
genom att:
• ha styrelsemöten en gång i månaden (ej juli), 

under pandemin huvudsakligen digitala.

• informera medlemmar och skapa opinion. 
Huvudsakliga kanaler: hemsidan, Facebook, fysiska 
utskick, broschyrer och anslag.

• anordna vandringar längs sundet under sommaren 
– i år deltog 31 personer.

• delta i relevanta arrangemang för att värva 
medlemmar och skapa intresse för projektet – pre 
pandemin.

10



Fokusområden 2020 – 2021 
Det arbete vi gör bygger i grunden på att sammanställa en ansökan till Mark- och miljödomstolen och på den 
information vi fick om vad som saknades i den tidigare, men också på att ta fram underlag för att visa på 
vinsterna med projektet. 
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Rörbro
Vi har tagit fram en skiss på en rörbro (Sweco) för att visa hur 
sundets passage under Rådmansövägen kan lösas och för att få en 
kostnadsuppskattning för detta. Trafikverket har en avgörande roll 
och avgör om vägen får byggas om. Här tror vi Norrtälje kommun 
kan få en nyckelroll.



Fokusområden 
2020 – 2021 
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Miljön
Vi har gjort en ny beräkning av strömningsförhållandena mellan 
vikarna. Den visar att vattenutbytet blir större än vi tidigare 
trott lokalt, men att påverkan längre ut i systemet är 
begränsad. 

Två av Sveriges absolut främsta marinbiologer – Lena och Nils 
Kautsky – har uttalat sitt stöd för projektet. 

• Vid östra inloppet kommer havsviken Öjaren att muddras 
och räddas från att helt växa igen. 

• Sundet skapar bättre förutsättningar för fisk- och fågelliv i 
området.

• Projektet ska utföras ”i harmoni” med nuvarande 
omgivningar där vi bevarar så mycket av det som är unikt i 
dag och som kan gynna djur- och växtliv.



Fokusområden 2020 – 2021 
Robotmuddring
Vi har undersökt en metod för lågintensiv 
robotmuddring som är intressant för det östra 
inloppet, Öjaren.

Nyutvecklad teknik där en flotte, fäst med vajrar, 
med robotteknik flyttar ett mudderaggregat i 
långsam takt över området som ska muddras. 

Metoden är kostnadseffektiv och innebär att man 
slipper grumling. Utrustningen köps in. 

Metoden finns detaljerat beskrivet på hemsidan.
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Fokusområden 2020 – 2021 
Kostnadsuppskattning och finansiering

• Spontning 22 400 000 

• Muddring/grävning fram till Öjaren: 13 888 000

• Muddring Öjaren: 2 600 000

• Trumma + väg 12 000 000

• 10 proc marginal oförutsedda händelser

SUMMA: 56 000 000

Konsultfirman Afry har gjort en första undersökning av möjligheten att hitta 
finansiering och menar att det är fullt möjligt. De har bl a tittat på de här aktörerna:

Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Sjöfartsverket 
Trafikverket Länsstyrelsen Tillväxtverket Vinnova
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Fokusområden 2020 – 2021 
Norrtälje kommun
Under perioden har vi haft flera möten med våra 
kontaktpersoner och med politiker på Norrtälje kommun. Syftet 
har varit att förstå hur vårt projekt kan komma upp på deras 
agenda så att vi kan få ett konkret beslut om kommunen kan 
vara en del av projektet.  

I februari 2021 skickade vi in en hemställan där vi bad dem ta 
ställning till om de kan vara del i ett huvudmannaskap för 
projektet.

Kommunen tillsatte en arbetsgrupp under våren. De håller nu på 
att sammanställa ett underlag för politikerna. Vi kommer att 
bjudas in för att kommentera underlaget, innan det presenteras.

Styrelsen har levererat en gedigen sammanställning av allt det 
underlag vi tagit fram under åren. Denna finns tillgängligt på 
hemsidan.
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Fokusområden 2020 – 2021 
Namninsamling
För att visa Norrtälje kommun vilket starkt stöd projektet har, 
startade vi i början av 2021 också en digital namninsamling på 
hemsidan som vi pushat för i sociala medier, på anslag och i en 
liten aktion utanför Flygfyren.  

Norrtälje tidning har också uppmärksammat den och 
kommunens arbetsgrupp.
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Styrelsen 2020 + förtroendevalda
Ordförande

Ann Axelsson, Nenninge

Ledamöter
Staffan Persson, Nenninge
Bjarne Bjurström, Hattsundet
Mats Öhlin, Nenninge
Christina Söderman, Nenninge
Johan Bergendorff, Nenninge
Gunnar Berg, Håtö

Suppleanter
Birger Winbladh, Hattsundet
Tor Sjölinder, Västanvik
Anders Börjegård, Räfsnäs
Mikael Morén, Björknäs

Revisorer 1 år
Göran Nygren, Nenninge,
Calle Eriksson, Nenninge, revisorssuppleant

Valberedning 1 år:
Gunnar Fagerberg, Nenninge, sammankallande
Christoffer Johansson, Nenninge
Yvonne Jansson, Västanvik
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Budget 2020 – intäkter
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Budget 2020 – utgifter
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7. Revisorernas berättelse!
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8. Beslut ekonomi

• Styrelsen föreslår att den under 
2020 uppkomna förlusten, 20 529,60 
kronor, balanseras i ny räkning.



9-11. Beslut
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av årsavgift
– Styrelsen föreslår oförändrad avgift på 200 kr/år/familj

11. Bestämmande av arvode för styrelseledamöter
– Styrelsen föreslår fortsatt att inga arvoden utgår. 

22



12–15. Valberedningens förslag
Ordförande, 2 år
Ann Axelsson, Nenninge, omval

Styrelseledamöter, 1 år
Christina Söderman, Nenninge, kvarstår
Johan Bergendorff, Nenninge, kvarstår
Gunnar Berg, Håtö, kvarstår

Ledamöter, 2 år
Staffan Persson, Nenninge, omval
Bjarne Bjurström, Hattsundet, omval
Mats Öhlin, Nenninge, omval
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Suppleanter, 1 år
Birger Winbladh, Hattsundet, omval
Tor Sjölinder, Västanvik, omval, omval
Anders Börjegård, Räfsnäs, omval
Mikael Morén, Björknäs, omval
Peter Terpstra, Nyval

Revisorer samt revisorsuppleant
Göran Nygren, Nenninge, omval
Kalle Eriksson, Nenninge, omval

Valberedning, 1 år:
Christoffer Johansson, Nenninge, omval
Yvonne Jansson, Västanvik, omval
Daniel Matthies, nyval  



Förslag + övriga frågor
16. Styrelsens förslag och föreningsmedlemmarnas motioner

• Ändra till en revisor + en revisorsuppleant i stadgarna

17. Övriga frågor 
• Vad gör vi om Norrtälje kommun väljer att inte vara del i ett 
huvudmannaskap?

18. Årsmötets eventuella instruktion och/eller arbetsordning för styrelsen

19. Avslutning
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