
  

Protokoll styrelsemöte föreningen Nenningesund 25 april 17.30-18.30 på Teams 

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

Mötessekreterare: undertecknad. Justeringspersoner: Mikael Morén, Peter Terpstra. 

Ann Axelsson berättade om intervjun hon gjort med gratistidningen XL som ges ut av 
Norrtälje tidning och som förhoppningsvis blir ett på plats-reportage från området vid 
sundet och där hon delgav hur vi jobbat vidare efter utredningen av vår hemställan 
som kommunalrådsberedningen valde att avslå. Ann lovade att flytta upp 
namninsamlingen på föreningens webbsida så att fler skriver på som läser artikeln. 

Ann redovisade också vad samtalet med Staffan Tjörnhammar (tf ordf 
kommunstyrelsen) gett. Hon delgav honom exemplet Skedevid kanal och vilka 
invändningar vi har mot tjänstemannautredningens slutsatser som låg till grund för 
kommunalrådsberedningens avslag av vår hemställan. Han lovade att uppdatera sig 
med tjänstemännen om vad som hänt. De oppositionspolitiker Ann har haft kontakt 
med har inte återkommit trots upprepade påstötningar. Bjarne Bjurström påtalade att 
politikerna nu pga flyktingtillströmning, val mm har mycket att göra, men att det 
sannolikt lättar lite efter pingst. 

Peter Terpstra delgav att han kontaktat Gisela Norén (VD visit Roslagen som leder 
destinationsråd Roslagen) om att föreningen ska få komma på deras nästa möte och 
presentera vårt projekt, vilket blir i slutet av maj eller början av juni tror Peter. 
Förhoppningen är att rådet ska förstå projektets stora potential och därmed hjälpa 
oss att övertyga kommunpolitikerna om vikten att vi får hjälp med huvudmannaskapet 
inför en eventuell ansökan till Mark- och miljödomstolen. 

Johan Bergendorff tog upp frågan om vi inte trots allt ska beställa en utredning som 
visar att de juridiska argumenten bakom tjänstemannautredningen inte håller, 
eftersom det ger en formell invändning mot avslaget och skulle förtydliga vår 
kommunikation mot politiker, tjänstemän, media mfl, men fick inte gehör för detta i 
detta skede. 

Styrelsen uppdrog åt Ann Axelsson och Johan Bergendorff att författa ett mejl till alla 
partier i kommunalfullmäktige där vi frågar vad vi ska rekommendera alla våra 
medlemmar och de som skrivit på vårt upprop att rösta på i kommunalvalet. Vilka 
partier är redo att binda sig för ett vallöfte att verka för att Nenningesund blir 
verklighet? 

Ann uppdrog åt Christina Söderman att sätta i gång valberedningens arbete samt 
Gunnar Berg att färdigställa budgeten inför årsmötet. 

Årsmötet föreslås hållas 18/6 kl 11.00 på Rådmansö kyrkas församlingshem, 
Christina kollar om det är ledigt och bokar. Staffan Persson sköter utskicket med 
kallelse minst fyra veckor före utsatt datum (i brevlådorna före 20/5) inklusive 



inbetalningskort för årsavgiften. Ann ska försöka få någon företrädare för kommunen 
att komma på årsmötet och förklara deras ställningstagande inför medlemmarna. 

Christina Söderman redovisade efter mötet ekonomin: Bg: 131 584,53 SEK, Pg: 
54 010,77 SEK. 

Nästa styrelsemöte föreslogs till 17-18/5, men Bjarne uppdrogs att kolla när FOS-
lokalen är ledig. Ann skickar ut kallelse. 

Vid protokollet: Johan Bergendorff 

Justeras via mail: Mikael Morén, Peter Terpstra 

 


