
Protokoll extra styrelsemöte 2022-02-09 Nenningesund  

Mötet hölls på Teams. Närvarande: Ann Axelsson, Gunnar Berg, Johan Bergendorff, Bjarne Bjurström, 
Mikael Morén, Staffan Persson, Christina Söderman och Peter Terpstra.  

Till mötessekreterare valdes undertecknad, till justeringsmän: Bjarne Bjurström och Peter Terpstra.  

Ann Axelsson redovisade sitt samtal med Ulrika Falk (S) som lovat undersöka möjligheterna att ta 
frågan om huvudmannaskapet och ansökan till Mark- och miljödomstolen vidare efter avslaget i 
Kommunalrådsberedningen på föreningens hemställan.   
 
Som underlag har Ulrika Falk fått föreningens utredning kring Skedevid kanal i Östergötland som 
liknar Nenningesund och där två kommuner och en region har positiva erfarenheter av ett delat 
huvudmannaskap inklusive en renovering/muddring. Huvudmannaskapet för Skedevid kanal ligger i 
ett gemensamt ägt aktiebolag, något som styrelsen ska diskutera med Norrtälje kommuns politiker 
som en tänkbar lösning även i vårt fall.  
 
Styrelsen beslöt att avvakta med att beställa den utredning av juridiska frågor som vi tidigare avsatt 
30 000 kronor till, dels med tanke på att eventuella kommande diskussioner kan visa att annat bör 
prioriteras och dels för att kostnaden blev högre än förväntat. Möjligen kan en sådan utredning samt 
frågan om en aktiebolagslösning bli aktuell senare.  
 
Peter Terpstra har inlett arbetet med att ta fram en fördjupad utredning av de turistekonomiska 
effekterna av Nenningesund i form av ökade skatteintäkter pga ökad turism och ökad omsättning för 
lokala näringslivet. Denna utredning beräknas vara klar i april.   

Styrelsen diskuterade om andra kommuner än Norrtälje skulle kunna ha ett intresse i ett delat 
huvudmannaskap tex i form av ägande i ett gemensamt bolag, som Österåker och Vaxholm som 
tillsammans med Norrtälje samarbetar i organisationen Visit Roslagen. Bjarne Bjurström förde fram 
att Östhammar kan vara öppna för ett samarbete kring Nenningesund också, eftersom kommunen 
gynnas av sundet i form att ökad småbåtstrafik söderut. Styrelsen beslöt att avvakta med dessa 
kontakter tills vi vet om vi har Norrtälje med oss.  

Nytt styrelsemöte beslöts hållas onsdag 23/2 kl 18.30 eller torsdag 24/2 kl 18.30, Ann Axelsson 
undersöker via mailutskick vilket datum som flest i styrelsen kan närvara.  

Vid protokollet: Johan Bergendorff  

Justeras via mail: Bjarne Bjurström, Peter Terpstra.  

 


