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Styrelsemötet hölls i samband med en workshop som styrelsen arrangerade i FOS-lokalerna 
för att lägga upp en strategi för hur projektet kan få stöd av lokala företag.  
Styrelsen har sedan tidigare sett detta som nästa steg. Efter att Norrtälje kommun sagt nej 
till att delta i ett delat huvudmannaskap för projektet vill vi undersöka om det finns företag 
som på sikt kan tänka sej att delta i en sådan organisation eller som på annat sätt kan stötta 
projektet. Detta tror vi kan bli ett viktigt medel för att också återuppta diskussionerna med 
kommunen. 
 
Workshopen ledde fram till några tydliga slutsatser: 

• Vi ska erbjuda företag att engagera sej på olika sätt: 
o Genom att uttrycka sitt stöd på vår hemsida och i andra kanaler, och därmed 

visa att de ställer upp för bygden 
o Bidra med kunskap eller utredningar 
o Delta i en advisory board, där deltagarna de facto kan hjälpa oss att hitta 

lösningar framåt 
o Sponsring – bidra med finansiering 

 
• Vi ska undersöka om vi får presentera vårt projekt för någon eller några av de 

organisationer där lokala företagare möts 
 

• Vi ska fokusera på dessa argument vad gäller fördelarna med sundet: 
o Betydande miljövinster (vattengenomströmningen syresätter Öjaren och 

Höggarnsfjärden, fisk- och fågelliv gynnas vid den bra utformning, fritidsbåtar 
får en kortare båtväg när de slipper runda Kappellskär) 

o En inre vattenled skapas från Furusund till Öregrund 
o Projektet innebär att man återställer/restaurerar otillgängliga marker och 

skapa ett attraktivt friluftsområde med båt- och promenadleder  
 

För att genomföra denna plan på bästa sätt behöver vi ta fram nytt material. Vi ska 
undersöka möjligheten att ta fram en mer tydlig bild av vår vision av hur ett öppnat sund 
skulle se ut, vi ska också skapa en ny sida på sajten där företag som stöttar oss kan visa 
detta.  
 
Mötet beslutade om nedanstående uppdrag: 

• Mats Öhlin och Staffan Persson undersöker lokala företagsorganisationer 
• Maria Nikula tar kontaktar illustratör för att ta fram kostnad för en illustration 



• Ann Axelsson tar fram förslag på en landningssida på nenningesun.com där stöd kan 
visas upp 

 
Mötet beslutade också att styrelsen inte ska ha något mer möte i år, decembermötet utgår. 
Ann Axelsson mejlar ut förslag på datum i januari för kommande möte.  
 
Ekonomi: 
BG: 138 633,53 kr 
PG: 61 210,77 kr 
 
 
 
 


