
Styrelsemöte Nenningesund 18/5 2022 kl. 18.30 FOS-huset 
 
• Närvarande: Ann Axelsson, Johan Bergendorff, Bjarne Bjurström, Anders 
Börjegård, Mikael Morén, Tor Sjölinder, Christina Söderman, Peter Terpstra och 
Mats Öhlin. 
 
• Till mötessekreterare valdes Johan Bergendorff och till justeringsmän valdes 
Mats Öhlin och Peter Terpstra. 
 
• Ordförande Ann Axelsson berättade att hon skickat ut en förfrågan via mail 
den 16/5 till samtliga partier i kommunfullmäktige i Norrtälje (gruppledare och 
politiska sekreterare) för att höra hur de ställer sig till att efter valet tillsätta en 
ny utredning hur kommunen kan medverka till en ansökan till Mark- och 
miljödomstolen och hur ett delat huvudmannaskap kan lösas för 
Nenningesund. Detta för att vi ska kunna delge våra medlemmar och de som 
skrivit på vår namninsamling alla partiers inställning inför valet 2022. Till 
styrelsemötet hade redan Vänsterpartiet hunnit svara att de ville tillsätta en ny 
utredning, medan Liberalerna var försiktigt positiva, men inte kunde lova detta 
eftersom de ej hade detta med i sitt valmanifest. Anders Börjegård hade även 
påmint Centerpartiet som inom kort skriver sitt valmanifest. Ann kommer att 
skicka ut en påminnelse till de partier som inte svarat innan årsmötet som är 
vår deadline för deras svar. 
 
• Ann Axelsson har blivit intervjuad i Norrtälje tidning XL om projektet med 
stort uppslag och på första sidan. Det var enligt styrelsen väldigt fina bilder och 
i stort en korrekt och positiv bild som gavs av projektet, men även kommunens 
utrednings invändningar redovisades och det kunde då framstå som att 
föreningen begärt att kommunen skulle stå för prognosticerad 
anläggningskostnad om 56 miljoner kr, vilket aldrig varit fallet, styrelsens 
inställning är att detta ska bekostas av andra finansiärer. Ann lovade kontakta 
journalisten och be om ett förtydligande (vilket han efter mötet lovat ska ske i 
onlineversionen). 
 
• Peter Terpstra har återigen kontaktat Gisela Norén, VD på Visit Roslagen, om 
vi kan få komma och presentera Nenningesundsprojektet och utredningen 
kring de turistekonomiska effekterna på Roslagens destinationsråds möte inför 
sommaren som tidigare utlovat. Gisela lovade ställa frågan till Norrtälje 
kommun som just nu har ordförandeskapet i destinationsrådet. 
 



• Micke Morén har haft kontakt med en företagare i kommunen som just sålt 
sitt båtföretag och är intresserad av att ingå i styrelsen. Christina Söderman 
lovade som representant för valberedningen kontakta henne. 
 
• Alla närvarande styrelseledamöter och suppleanter gav sin bild av hur man 
ser på möjligheterna att på sikt driva igenom projektet. Den sammantagna 
bilden är att alla tror att det kan finnas öppningar politiskt efter valet, men att 
vi kan behöva betala för en juridisk utredning med hjälp av prof. Olle Lundin för 
att visa på de brister och felaktigheter som kommunens utredning innehöll. 
Bjarne Bjuström lyfte att vi fram till valet bör knyta lokala företagare som är 
intresserade av att stötta Nenningesund till oss eftersom det kan påverka 
kommunen att förändra sitt beslut om man blir fler som delar på ekonomiska 
och juridiska risker. Förslagsvis genom ett företagarseminarium där vi också 
bjuder i en medryckande talare. Styrelsen höll med om den inriktningen. Något 
beslut om datum eller att bjuda in företagare fattades dock ej. 
 
• Anders Börjegård påtalade att kommunen kommer att behöva bygga gång- 
och cykelvägar till Rådmansö skola längs Rådmansövägen och att det rimligen 
underlättar för oss i kommande förhandlingar med Trafikverket när en 
vägtrumma för sjöfart genom Nenningesund ska anläggas om dessa åtgärder 
samordnas. 
 
• Rådmansö kyrkas församlingshem är bokat från kl 10 för förberedelser inför 
årsmötet kl 11 18/6. Kallelsen har gått ut med post minst fyra veckor före med 
hjälp av Staffan Persson i enlighet med stadgarna. Ann och Christina lovade 
också sätta upp affischer på anslagstavlor på Rådmansö med information om 
årsmötet för alla intresserade, inklusive en QR-kod till vår namninsamling. 
Christina lovade att fixa kaffe och fikabröd som vanligt till årsmötet. Ett 
konstituerande styrelsemöte hålls direkt efter årsmötet. 
 
• Gunnar Bergs utmärkta budgetförslag diskuterades och bortsett från en 
uppdatering av årshyran för FOS-lokalen till 1500 kr och en höjning av 
konsultutgifter från 17 000 till 50 000 kronor för en eventuell juridisk utredning, 
så tillstyrktes den av styrelsen. 
 
• Samtliga närvarande styrelseledamöter skrev på verksamhetsberättelsen. 
Ann ser till att få påskrifter inom kort från Gunnar Berg och Staffan Persson. 
Verksamhetsberättelsen läggs ut liksom budget, valberedningens förslag och 
revisionsberättelse på föreningens webbsida inför årsmötet. 



• Styrelsen beslöt att vi ska medverka på Rådmansödagen 2/7 ca kl 10-17 vid 
Gräddö hamn och berätta om vårt projekt och Mikael Morén lovade hjälpa 
Christina Söderman att sätta upp vår stora banderoll. 
 
• Årets vandring längs med det tänkta sundet beslöts till 16/7, Ann kommer att 
skicka ut info och inbjudan. 
 
• Nästa styrelsemöte efter det konstituerande 18/6 beslöts till 23/8 kl 18.30 i 
FOS-huset. Bjarne ska kolla att lokalen är ledig. 
 
• Christina Söderman redovisade aktuellt saldo efter mötet: Bg: 128 433.53 kr, 
Pg: 54 010.77 kr 

Vid protokollet: Johan Bergendorff 
Justerat via mail: Mats Öhlin och Peter Terpstra. 

 


