
Protokoll styrelsemöte Nenningesund 2022-02-23 kl 18.30  

Mötet hölls på Teams. Närvarande: Ann Axelsson, Johan Bergendorff, Mikael Morén, Christina 
Söderman, Staffan Persson, Peter Terpstra och Mats Öhlin.   

Val av mötessekreterare: Undertecknad. 
Val av justeringsmän: Mikael Morén och Mats Öhlin.  

Ann Axelsson redovisade sina fortsatta kontakter med kommunpolitikerna. Något ytterligare möte 
med kommunalråd och oppositionsråd för att höra om de ser någon väg framåt för projektet 
tillsammans med kommunen och med den nya information vi tagit fram har ännu ej kommit till 
stånd. Ann kommer fortsätta försöka få till ett sådant möte där hon redovisar exemplet Skedevid 
kanal (som Ann lagt artikel om på hemsidan) samt våra kontakter med en expert på kommunallagen. 
När Peter Terpstras fördjupade utredning av de turistekonomiska effekterna av Nenningesund är klar 
så kommer även den innehålla ny viktig information som kommunens utredning inte tagit ställning 
till.   

Mats Öhlin påtalade att den juridiska utredning som styrelsen tidigare diskuterat och som sannolikt 
bevisar att ett delat huvudmannaskap för kommunen kring Nenningesund inte strider mot 
kommunallagen och inte saknar allmänintresse kan bli nödvändig att bekosta framgent. Denna åsikt 
delades av övriga närvarande.    

Ann Axelsson har också varit i kontakt med vattenrättsjuristen Oscar Heimeryd igen. Hans slutsats är 
att Mark- och miljödomstolen kommer att bedöma att den huvudman som söker för anläggandet 
också måste kunna visa att miljökonsekvenserna är acceptabla i förvaltningsskedet, så ett 
huvudmannaskap uppdelat i olika faser av projektet kommer inte underlätta vår framtida ansökan. 
När sundet är anlagt så kan sannolikt inte en markägare med vilken vi har rådighetsavtal hindra 
båtfarande, där gäller allemansrätt. Endast Länsstyrelsen kan göra inskränkningar i båttrafiken.  

Senast 1 april måste föreningen söka om lokal utvecklingspeng. https://alltomnorrtalje.se/850-000-
kronor-att-soka-for-att-utveckla-landsbygden/. Mats Öhlin lovade hålla i detta.   

Ett årsmöte ska enligt stadgarna hålas senast i juni. Ann Axelsson kommer författa en årsberättelse 
som sedan skickas på remiss till styrelsen för påskrift så att revisorerna hinner granska den. Kassör 
Christina Söderman gör underlag för en ekonomisk redovisning. Ann Axelsson föreslog att Gunnar 
Berg får i uppdrag att sammanställa denna del av årsredovisningen samt budgetförslag och Ann 
kontaktar honom om detta.   

Anders Börjegård har föreslagit till Ann att årsmötet hålls i höghuset vid Norrtälje hamn. Något beslut 
om lokal eller datum fattades ej vid mötet.  

Christina Söderman redovisade ekonomin: Bg. 131 184,53 SEK och Pg: 54 010,77 SEK.   

Ann Axelson föreslog att nästa styrelsemöte hålls antingen onsdag 23 mars eller torsdag 24 mars kl 
18.30 och hon mejlar styrelsen för att se vilket datum som flest kan.  

Vid protokollet: Johan Bergendorff 
 
Justerat via mail: Mikael Morén och Mats Öhlin.  

 


