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Föreningen Nenningesund – org.nr. 8024302153
Årsmöte 080316 kl13.00 i Rådmansö församlingshem, justerat.
Mötet inleddes med att föreningens ordförande Mats Dahlström
hälsade de cirka 30 närvarande välkomna till föreningens andra
årsmöte. Han presenterade också mötets gäst Christer Candal, fd
hamnchef, som efter den officiella delen berättade om utvecklingen i
Kapellskärs hamn.
Mötets officiella del
§1. Mötet valde Mats Dahlström till ordförande och Ann Axelsson till
sekreterare.
§2. Ordförande presenterade dagordningen, som mötet godkände.
§3. Justering av röstlängd. Mötet godkände ordförandes förslag att
utgå från den förteckning som finns över medlemmar.
§4. Mötet konstaterade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
§5. Mötet valde Svante Jansson och Anders Börjegård till
protokolljusterare, valkontrollanter och rösträknare.
§6. Ordförande föredrog den avgående styrelsens
förvaltningsberättelse:
• Föreningen Nenningesund bildades under 2006 och arbetar ideellt

för att återställa vattenförbindelsen mellan Höggarnsfjärden
(Hattsundet) i väster och Prästfjärden (Åkeröfjärden) i öster. På så sätt
återskapas den gamla farleden och man får en skyddad inre sjöväg
hela vägen från Nynäshamn i söder till Öregrund i norr. Föreningen
tror även på positiva effekter för det lokala näringslivet och att
vattenmiljön i området förbättras.
• För att informera om projektet har föreningen skapat en hemsida på

Internet, www.nenningesund.se. På hemsidan läggs föreningens
styrelseprotokoll och löpande information ut.
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• Styrelsen har under år 2007 haft nio protokollförda styrelsemöten.
Därtill kommer arbete i olika projektgrupper: informationsgruppen,
miljögruppen, teknikgruppen, ekonomigruppen och initiativgruppen
Flottans män.
• Föreningen har också under året haft ett första samrådsmöte med
Länsstyrelsen i Stockholms län.
• Föreningen har beviljats projektbidrag med sammanlagt 110 000
kronor (50 000 kr 2006 + 60 000 kr 2007) från Roslagens sparbanks
stiftelser för miljökonsekvensbeskrivningen. Föreningen har även
erhållit 5 000 kr från Rådmansö hembygdsförening (2006).
• Föreningen undersöker möjligheten till finansiering dels från EU-

programmen Central Baltic och Leader+ dels genom andra stiftelser
och enskilda.
• För närvarande pågår del två av miljökonsekvensbeskrivningen med

bland annat vattenmätningar i vikarna på ömse sidor om den tänkta
förbindelsen. Tre studenter från Rodenskolans gymnasium har
genomfört ett projektarbete om vattenmiljön, som lagts ut på
hemsidan.
• Resultatet från första delen av miljökonsekvensberedningen och
synpunkter från det tidiga samrådet med Länsstyrelsen ligger nu till
grund för det fortsatta arbetet. Aktuella frågor är; sjösäkerheten,
inverkan på fiskbestånd, ev. bullerstörningar från båttrafiken, inverkan
på övrigt djurliv.
• Informationsmöte hölls den 18 juli 2007 i Församlingshemmet vid
Rådmansö kyrka.
• ekonomisk redogörelse:
I föreningens kassa fanns i 31/12 2007 totalt 93 155 kronor.
Intäkter 2007:
Ingående belopp från 2006:
Roslagens sparbank:

58 600 kr
60 000 kr
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Betalande medlemmar 2007:
kaffekassor, donerade av Rut Nilsson:

11 800 kr
1 810 kr

utgifter 2007:
Naturvatten, hemsida, brevpapper:
bank- och plusgiroavgifter:

38 405 kr
650 kr

Föreningen har 118 st betalande medlemmar.
§7. Ordförande föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna hade
inget att erinra vad gällde föreningens ekonomiska handhavande.
§8. Fastställade av resultat- och balansräkning, disposition av
uppkommen vinst. Mötet godkände att föreningens kassabehållning
förs över till det nya verksamhetsåret för att användas i det fortsatta
projektarbete.
§9. Mötet beviljade de avgående styrelsen ansvarsfrihet.
§10. Medlemsavgiften för 2008 fastställdes, efter omröstning, till 200
kronor.
§11. Mötet beslutade att inga arvoden ska utgå till styrelseledamöter
och revisorer samt ev. övriga funktionärer.
§12. Val av ordförande. Mötet valde, på valberedningens förslag,
Mats Dahlström på 1 år (omval).
§13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. Mötet valde på
valberedningens förslag som följer:
Ledamöter (1 år kvar)
Staffan Persson
Ann Axelsson
Ewa Ström
Ledamöter (2 år)

Birger Winbladh (omval)
Jan Mosander (omval)
Gunnar Fagerberg (omval)
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Suppleanter (1år)

Titti Winbladh (omval)
Ann Bogren-Mattsson (omval)
Olle Zetterberg (omval)
Anders Börjegård (nyval)
Anneli Björck-Nilsson (omval)

§14.Val av revisorer och suppleanter. Mötet valde på valberedningens
förslag som följer:
Revisorer (1år)

Nils Eriksson (omval)
Svante Jansson (omval)

Revisorssuppleant (1 år)

Kerstin Dahlström (omval)

§15. Val av valberedning.
Mötet valde Christina Söderman (sammankallande, omval) och Bo
Erik Lind (omval).
§16. Mötet hade inga särskilda instruktioner eller förslag på
arbetsordning till styrelsen.
§17. Mötet hade inga motioner att behandla.
§18. Övriga frågor:
• Lennart Fröblom, från Flottans män, informerade om att han arbetar
för att få in en artikel om föreningens arbete i tidningen Stångmärket.
• En mötesdeltagare undrade hur det går med information till de som
är emot sundet och uttryckte oro för att frågan kan hamna i långbänk.
Ordförande svarade att föreningen försöker ge information under
hand, men resultatet av miljökonsekvensbeskrivningen krävs innan
man kan ge klara besked i många av frågorna.
• Representanter från Gubbuddens tomtägarförening uttryckte oro
över att båttrafiken kan komma att öka med sundet. Ordförande
förklarade att hur en ev ökad sjötrafik påverkar miljön är en av de
frågor som miljökonsekvensbeskrivningen ska ge svar på.
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• Representanterna hade också synpunkter på att föreningen inte har
presenterat en exakt grundkarta över den eventuella dragningen av
sundet. Föreningens medlemmar förklarade att den karta som finns på
hemsidan är en grov illustration men att man inlett arbetet med att ta
fram en exakt karta. Detta är dock en omfattande och kostsam
uppgift.
• Gubbuddens tomtägarförening undrade också när man kan få svar på
hur vattenströmmarna kan tänkas gå mellan de två havsvikarna, detta
eftersom de är rädda att sämre vatten ska nå Höggarnsfjärden där
föreningen har en badplats. Ordförande konstaterade att de mätningar
som pågår är klara till hösten.
• Mötets gäst, Christer Candal, konstaterade att alla oroade sakägare
alltid får säga sitt i en sådan här process. Att detta finns noga reglerat
i lagar och förordningar.
• En fråga om segelhöjd i sundet kom också upp. Mats Dahlström
konstaterade att det förmodligen avgörs av en eventuell trumma under
vägen mot Södersvik.
Efter denna diskussion avslutade ordförande Mats Dahlström mötets
officiella del och lämnade ordet till Christer Candal, före detta
hamnchef för Kapellskärs hamn, numera utvecklingsansvarig. Han
berättade om utbyggnadsplanerna för hamnen med ytterligare en pir
och om det reningsverk som hamnen håller på att bygga som också
ska ge kommunalt vatten och avlopp till hela Rådmansö.
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