
Protokoll styrelsemöte Nenningesund 2022-03-23  

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

Till mötessekreterare valdes undertecknad, till justeringsmän: Staffan Persson och Christina 
Söderman.  

Rapport från samtal med politiker  

Ann Axelsson redovisade försöken att nå Ulrika Falk (S) och Staffan Tjörnhammar (M) 

men de hade vid tidpunkten för styrelsemötet varit omöjligt att nå. Ann jagar vidare. 

Turistintäkter – Peters sammanställning 

- De närvarande styrelseledamöterna applåderade än en gång rapporten som Peter 
Terpstra tagit fram där det framgår att ett återöppnat sund kommer att ge positiva 
turistekonomiska effekter för Norrtälje kommun: 

o Tillkommande besökares konsumtion uppskattas uppgå till fyra miljoner kr 
per år. 

o Lokalt uppskattas satsningen skapa + 2,7 dagsårsverken och därmed 300 000 
kr i skatteintäkter till Norrtälje kommun. Den årliga skatteintäkten blir 
därmed ca sex gånger så stor som den årliga kostnaden för underhåll och 
drift (50 000/år) 

o Regional skatteeffekt + 180 000 kr per år 
o Nationell nivå 625 000 kr per år 
o Samverkan – Kasbergets naturreservat 

- Peter framförde att det finns möjlighet att presentera rapporten för 
destinationsrådet. Styrelsen gillade idén. Efter att Peter undersökt saken vidare fick 
han besked från Gisela Norén, VD VisitRoslagen och att hon den 31 mars träffar 
Destinationsrådet som är kommunernas (Norrtälje, Östhammar och Österåkers) eget 
organ för att stärka arbete med att stötta besöksnäringen med utgångspunkt 
i Destinationsstrategi Roslagen 2030. Hon kommer att informera rådet om att vi vill 
träffa dom för att presentera projektet och de underlag som tillkommit efter 
tjänstemännens ’avslag’. (Skedeviddokumentet och turismekonomiska effekter). 
 

Verksamhetsberättelse samt budget och datum för årsmöte 

- Styrelsen diskuterade verksamhetsberättelsen 2021 inför kommande årsmöte. Ann 
föreslog följande punkter som skulle tas upp: 

o Nuläge 
o Afrys analys 
o Namninsamlingen 
o Hemställan som lämnades in i februari – bakgrund + all fakta vi samlat som 

också är underlag till ev ansökan– processen och resultatet 
o Mötena med alla politiker, Ulrika Falk 
o Juridikprofessor om kommunens svar 
o Fortsatt utreda juridik mm 
o Skedevid kanal 
o Turismekonomiska effekter 



- Ann tar fram ett förslag på verksamhetsberättelse. 
- Gunnar tar fram ett förslag på resultat och balansuppföljning samt budget för 2022. 
- Vad gäller årsmötet så landade vi att det förmodligen är bra om vi har det så sent 

som möjligt för att ha med oss så mycket information som möjligt. Mötet ska hållas 
före juni månads utgång och skriftlig kallelse ska skickas ut minst fyra veckor före. 
Mötet landade i att ta ett slutgiltigt beslut på nästa styrelsemöte.  

 

Övriga frågor 

Kristina rapporterade balanserna: 

• BG 29/2.  131 384.53 
• PG 53 810. 77 

 

Nytt styrelsemöte beslöts hållas fysiskt onsdagen den 20/4 kl 18.30. 

Vid protokollet: Gunnar Berg. 


