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20 personer hade infunnit sig till årsmötet. Det begränsade deltagarantalet torde hänföra sig
till vinterns plötsliga återkomst, med halka, kyla och snöbyar som förskräckte.
Föreningens ordförande Mats Dahlström hälsade de närvarande välkomna.
§ 1. Mötet valde Mats Dahlström till ordförande för mötet och Jan Mosander till sekreterare.
§ 2. Mötet godkände styrelsens förslag till dagordning för årsmötet.
§ 3. Justering av röstlängd. Mötet godkände ordförandens förslag att utgå från den förteckning
som finns över betalande medlemmar i föreningen.
§ 4. Mötet konstaterade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
§ 5. Mötet valde Hans Hultberg och Anders Granberg till protokolljusterare (även
valkontrollanter och rösträknare).
§ 6. Ordföranden föredrog den avgående styrelsens förvaltningsberättelse.
Föreningen Nenningesund bildades under 2006. Föreningen Nenningesund arbetar ideellt för
att öppna den historiska vattenvägen som gör Rådmansö till en ö igen. Sundet ska gå i sin
forna sträckning en kilometer söder om Södersvik i Norrtälje kommun, mellan
Höggarnsfjärden (Hattsundet) i väster och Prästfjärden (Åkeröfjärden) i öster, och innebär en
skyddad inre farled för småbåtar hela vägen från Nynäshamn till Öregrund. Det skulle främja
det lokala näringslivet, förbättra vattenmiljön och skapa ett trevligt friluftsområde. Målet är
att inviga sundet under våren 2014. Nu pågår förberedelserna inför en prövning i
Miljödomstolen.
För att informera om projektet har föreningen skapat en hemsida på Internet,
http://nenningesund.se På hemsidan läggs föreningens styrelseprotokoll ut löpande men även
annan information går att nå via hemsidan. Hemsidan har under verksamhetsåret gjorts om
och uppdaterats. En första del av miljörapporten har sammanställts och ligger ute på
hemsidan.
Styrelsen har under året särskilt poängterat vikten av information och öppenhet.
Styrelsen har under år 2011 haft tio protokollförda styrelsemöten.
Föreningen har under verksamhetsåret fört diskussioner med Norrtälje kommun i positiv
anda, och haft nytt samråd med Länsstyrelsen. Rådighetsavtal har träffats med en rad berörda
markägare längs Nenningesunds sträckning.
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Styrelseledamoten Birger Winbladh kompletterade med att berätta om detaljer från möten,
och om beslut och förändringar i planer sedan förra årsmötet:
Diverse kontakter: Planer på EU-medelsansökan tillsammans med Estland och Åland lagda
på is. Nytt samråd med Länsstyrelsen och dess nye handläggare, angående
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Föreningen fick flera värdefulla påpekanden, bl a att
markbeskaffenheten och tekniskt utförande bör beskrivas närmare. Informationsdelen fick
klart godkänt. Nytt informationsmaterial har tagits fram. Projektet har presenterats i
Skärgården runt. Kontakt har tagits med Skärgårdsstiftelsens nya vd, som utlovat publicitet i
stiftelsens tidning Stångmärket.. Fler kontakter med kanotförbund, båtklubbar och medier är
på gång.
Kontakter i kommunen: Föreningen har medverkat på Rådmansödagen med
informationsbord, och diskussion med lokala politiker från Centerpartiet som på sin agenda
har med ett öppnat Nenningesund. I kommunens förslag till översiktsplan för Rådmansö finns
ett öppnat Nenningesund redan inritat. Vid ett nytt möte med kommunledningen har
föreningen fått fortsatt positivt gensvar. Kommunen uppmuntrar föreningen att driva frågan
vidare.
Kontakter med markägare: Föreningen har tillsammans med styrelsen i Nenninge
vägförening (samfällighet) gått igenom och finslipat formuleringarna i rådighetsavtalet för
vägföreningen. Samråd har också skett om Nenningesunds sträckning. Föreningen hoppas att
alla rådighetsavtal ska vara klara före maj månads utgång.
Utredningar: En detaljerad grundkarta har tagits fram där Nenningesunds mest naturliga
sträckning kan planeras in. Lämpliga ytor för att lägga upp muddermassor och för avvattning
av slam finns inritade. Marken har sonderats till ca 3 meters djup längs sträckningen. Inget har
framkommit som förändrar planerna. Öjarn har sonderats: Mindre slam och mer blålera än i
tidigare antaganden.
Tekniska konsultationer: En genomgång på plats med en meriterad grävare och en
muddrare har resulterat i ett utförligare förslag till konstruktion av Nenningesund, inklusive
förslag till upplägg av slam och muddermassor. För att förhindra erosion och grumling kan
kanterna på ett öppnat Nenningesund förses med växtmattor till någon meters djup.
Experternas kostnadsberäkning ligger på ca15 milj. kr, genomfarten under Södersviksvägen
(väg 1032) ej medräknad. Ytterligare en expert med betydande erfarenhet av liknande projekt
har konsulterats. Han har redovisat sina synpunkter på ett styrelsemöte. Flera värdefulla
synpunkter framkom, sammanfattat: MKB:n bör innehålla målsättning och principiellt
förfarande, men inte för detaljerat eftersom vald entreprenör måste få avgöra metod efter egen
kompetens och erfarenhet. Förhållanden som upptäcks vid utförandet måste även kunna
påverka val av metodik. En entreprenör med ”muskler” bör anlitas för ett projekt av denna
storleksordning. Grävning bör ske torrt så långt som möjligt. Detta innebär fasta fördämningar
för att förhindra läckage av grumligt vatten vid vattenståndsförändringar. Det medger också
arbete under längre tid än vintersäsongen. Djupet i Nenningesund bör vara 3 i stället för 2
meter av flera goda skäl: Vattenflöde, igenslamning, grumling, vass, sommarvattenstånd ofta
lågt. Trumman under Södersviksvägen bör av samma skäl göras maximalt stor.
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Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB): En detaljerad genomgång av MKB:n har gjorts
med Ulf Lindqvist, Naturvatten AB. Oklara punkter har åtgärdats. Detaljer i den tekniska
beskrivningen återstår. Alla markägare som berörs av rådighetsavtal har ännu inte hunnit
skriva på, bl a för att föreningar vill presentera avtalen för sina årsmöten.
Ordföranden presenterade styrelsens ekonomiska redogörelse.
Resultatrapport: Resultatet 2011 är 18.311 kr. Den största intäkten är medlemsavgifter, 32.000
kr.
Budget 2012 föredrogs. Intäkterna (medlemsavgifter) beräknas till 30.000 kr. (Något lägre än
2011 p g a förslaget till nytt system för medlemsavgifter, se nedan.) Kostnaderna beräknas till
338.000 kr. Största utgifterna är sammanställningen av MKB:n, 62.500 kr, samt beräknade
kostnader för prövningen i Miljödomstolen, 250.000 kr.
Balansräkningen 2011: Behållning på Plusgirot kr 344.306:77, på Roslagens Sparbank kr
41.767:79, summa tillgångar 386.074, 56. En stor del av tillgångarna består i bidrag från
Norrtälje kommun och Roslagens Sparbanks Stiftelser..
Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse för ekonomin.
§ 7. Revisorernas berättelse föredrogs. Revisorerna hade inget att erinra vad gällde
föreningens ekonomiska handhavanden.
§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning, budget jämte disposition av uppkommen
vinst. Mötet godkände att föreningens kassabehållning förs över till det nya verksamhetsåret
för att användas i det fortsatta projektarbetet.
§ 9. Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10. Årsavgiften. Flera förslag diskuterades. Efter omröstning fastställde mötet årsavgiften
till oförändrat 200 kr. Mötet beslöt även att 1 st. medlemsavgift i fortsättningen gäller för hel
familj/sambos som fyllt 18 år och är skrivna på samma adress. Vid inbetalning av
medlemsavgiften bör namn på samtliga familjemedlemmar som man vill inkludera anges.
§ 11. Mötet beslöt att arvoden som tidigare ej utgår till valda funktionärer.
§ 12 - § 15. Mötet valde, på valberedningens förslag, styrelse och övriga funktionärer som
följer:
Ordförande (omval 2 år) Mats Dahlström, Södersvik
Ledamöter (omval 2 år) Birger Winbladh, Hattsundet
Gunnar Fagerberg, Nenninge
Jan Mosander, Hattsundet
Ledamöter (1 år kvar) Staffan Persson, Nenninge
Håkan Widmark, Hattsundet
Olle Zetterberg, Gräddö
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Ann Axelsson, Nenninge
Suppleanter (1 år)

Lars Andersson, Lågarö (omval)
Bjarne Bjurström, Hattsundet (nyval)
Ann Bogren-Mattsson, Nenninge (omval)
Anders Börjegård, Gräddö (omval)

Revisorer (1 år)

Nils Eriksson, Gräddö (omval)
Svante Jansson, Gillberga (omval)

Revisorssuppleant (1 år) Kerstin Dahlström, Harängen (omval)
Valberedning (1 år)

Christina Söderman, Nenninge (sammankallande, omval)
Bo Erik Lind (omval)
Mikael Andersson, Nenninge (omval)

§ 16. Årsmötets instruktion för styrelsen. Styrelsen fick i uppdrag att sprida information om
det nya systemet för medlemsavgifter, att familjemedlemmar/sambos över 18 år kan
inkluderas i en och samma medlemsavgift om de är skrivna på samma adress (jfr § 10).
§ 17. Styrelsens förslag och föreningsmedlemmarnas motioner. Inga motioner har inkommit.
§ 18. Övriga frågor. En mötesdeltagare undrade om inbetalningskort för medlemsavgift finns
tillgängliga på mötet, att ta med och sprida till intresserade i omgivningen. Nej, miss av
styrelsen. Men frågeställaren kommer att få inbetalningskort skickade till sig. En annan fråga
handlade om hur man ska hantera sidorna/slänterna under arbetet med att öppna
Nenningesund. Behöver man sponta? Det kan bli så på något ställe, ännu ej utrett – dock inte i
Öjarn där allt slam ska sugas bort. Tanken är att slänterna ska täckas med växtmattor för att
förhindra grumling och igenslamning. Vid högvattenstånd, plus 60 – 90 cm kan man redan nu
se Nenningsunds naturliga sträckning, till stora delar markerad av vatten. Olle Zetterberg
visade bilder på detta. Birger Winbladh uppmanade mötesdeltagare att notera att alla med
teknisk kompetens som är intresserade av att bidra med kunskaper i det fortsatta
projektarbetet är välkomna att hjälpa till. (Ex. En expert med dokumenterad erfarenhet av
muddringsverksamhet tog nyligen kontakt med föreningen och har redan varit till stor nytta.)
§ 19. Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.
Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat av
Anders Granberg

Hans Hultberg

