
Protokoll styrelsemöte föreningen Nenningesund 2021-11-22 18.30 via teams  

Närvarande: Ann Axelsson, Gunnar Berg, Johan Bergendorff, Bjarne Bjurström samt 
Christina Söderman.  

Ann Axelsson konstaterade att eftersom mötet samlat fem styrelseledamöter var det 
beslutsmässigt. Till sekreterare valdes undertecknad. Till justeringspersoner: Bjarne 
Bjurström och Christina Söderman.  

Ann Axelsson redovisade vad de kontakter hon tagit med ledande politiska företrädare i 
kommunen gett. Så gjorde även Bjarne Bjurström. Vidare diskuterades den 
underhandsinformation som styrelsen fått av kommunens utredningsgrupp kring vår 
hemställan.  

Styrelsen beslöt att inte återta hemställan även vid risken att ett beslut går oss emot. Vi 
behöver ha ett svar på om kommunen kan ställa upp på ett delat huvudmannaskap för 
projektet i ansökan till Mark- och miljödomstolen (MMD) och i kontakter med Trafikverket 
samt i ansökan om EU/statliga medel för senare finansiering. Det beslöts att styrelsen tar 
kontakt med samtliga högsta företrädare för partierna i kommunalfullmäktige snarast för att 
ge dem vår syn som komplement till den kommunala utredningens slutsatser.   

Styrelsen beslöt att avvakta att gå ut med information till medlemmarna tills vi vet svaret på 
vår hemställan och att då ta upp frågan hur vi kan gå vidare med huvudmannaskapsfrågan om 
kommunen säger nej. En möjlig väg vore att undersöka bildandet av en 
gemensamhetsanläggning med samtliga markägare och att denna blir huvudman. Styrelsen 
kommer behöva mer utomstående expertis för att hitta andra möjligheter kring 
huvudmannaskap och planerar en workshop i början av 2022 om kommunen säger nej till 
hemställan.   

Johan Bergendorff lovade undersöka sådan expertis samt att undersöka andra mål i samtliga 
MMD för att se om det finns exempel som liknar vårt som vi kan lära av med gemensamt 
huvudmannaskap förening/kommun i ärende som påminner om vårt.  

Ann Axelsson lovade kontakta länsstyrelsen för att se vilka vägar de ser för ett 
huvudmannaskap.   

Vid protokollet: Johan Bergendorff 
 
  

Justeras via mail: Bjarne Bjurström & Christina Söderman  

  

 
 


