
 
Protokoll styrelsemöte föreningen Nenningesund, 27 september 2022, 18.30-19.20 på Teams 
 
Närvarande: Ann Axelsson, Mikael Morén, Christina Söderman, Staffan Persson, Mats Öhlin, 
Gunnar Berg, Tor Sjölinder och Peter Terpstra 
 
Mötessekreterare: undertecknad. Justeringspersoner: Mikael Morén och Staffan Persson. 
 
Ann A inledde med en redogörelse av det politiska läget i kommunen efter valet. Inget färdigt 
styre finns dock presenterat per idag. 
 
Förslag om en fysisk workshop i november för styrelsen för att ta fram en strategi för att 
engagera företagare och andra intressenter presenterades. Ann A återkommer med förslag  
på datum.  
 
Syftet med att engagera företagen är inte första hand att söka finansiering, utan att föreningen 
inför kommunen ska kunna visa att det finns ett intresse för (och ett e.v. behov av) ett sund hos 
näringslivet. I ett senare skede ska intresserade företag dock ges möjligheter att e.v. engagera 
sig i ett huvudmannaskap och/eller sponsring.   
 
Frågor att ta ställning till är bl.a; vilka företag och intressenter som ska kontaktas, hur de ska 
kontaktas och hur material och underlag ska utformas? 
 
En lista på möjliga företag/intressenter presenterades. Till listan adderades bl.a. förslag på 
lokala hantverkare, gästhamnar, sjömackar, båttaxi, åkerier, betong- schakt- och/eller gräv- 
entreprenörer, brädgårdar samt andra entreprenörer som kan ha nytta av kortare tran- 
sporter sjövägen eller som vid en etablering av sundet e.v. kan komma att engageras för 
genomförandet. En kontakt med blåljusaktörer som räddningstjänsten, polisen, kust- 
bevakningen samt sjöräddningssällskapet för att få deras syn på förbättrad tillgänglighet 
sjövägen föreslogs också. Även utskick till tomtägarföreningar/vägföreningar föreslogs. 
Samtliga i styrelsen ombads att ta fram ytterligare förslag på möjliga företag/intressenter.  
 
Mats Ö undersöker om det finns företagsregister att tillgå samt en lista över aktörer i Norrtälje 
hamn och återkommer.     
 
Ett riktat utskick till företagen med information om projektet och hur det skulle kunna gynna 
enskilda företag och näringslivet föreslogs. Budskapen bör anpassas efter olika teman. Därefter 
uppföljande samtal och e.v. personliga besök och/eller gemensamma möten. Ann A tar fram 
utkast till budskap. Beslut om inköp av bilder till broschyr för 1 000:- togs. 
 
Christina Söderman redovisade efter mötet ekonomin: Bg: 138 233,53 SEK, Pg: 61 010,77 SEK  
 
Nästa styrelsemöte föreslogs till tisdagen den 18 eller 25 oktober 2022. Ann A återkommer om 
datum samt kallelse.  
 
Vid protokollet: Peter Terpstra 
 
Justeras via mail: Mikael Morén och Staffan Persson  
 


