
 

 

Föreningen Nenningesund – org.nr. 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 080414 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, 
Götgatan 14 A i Norrtälje. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Gunnar Fagerberg, Jan Mosander, 
Anders Börjegård. Dessutom: Nils Eriksson (revisor) och Bo Erik Lind (valberedning). 
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Gunnar Fagerberg och Anders Börjegård valdes till 
protokolljusterare. 
  
2. Dahlström anmälde att Ann Axelsson och Staffan Persson har sammanställt ett ”kit”, ett 
prospekt över föreningens projekt, avsett att skickas ut till tänkbara finansiärer med begäran 
om ekonomiskt stöd. Axelsson och Persson har lagt ner ett omfattande och förtjänstfullt 
arbete på prospektet. Det innehåller försättsblad, beskrivning av projektet, tidningsurklipp, 
projektplan och karta. Prospektet (som också kommer att distribueras till samtliga 
styrelsemedlemmar) har nu sänts ut till 10 stiftelser: 
         
        Sveriges Turistråd 
        Kjell & Märta Beijers Stiftelse 
        Åke & Greta Lissheds Stiftelse 
        Stiftelsen Stockholm Water Foundation 
        Smittska Stiftelsen 
        Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne 
        Skärgårdstiftelsen 
        Björn Carlssons Östersjöstiftelse 
        Stiftelsen Sveriges Naturvårdsfond 
        Carls Smitts Stiftelse för främjande av havsfiske i Stockholms och Hallands län. 
   
    Ett prospekt kommer också att sändas till Stockholms Hamn AB. Föreningen har även 
lämnat i en ny ansökan om medel till Roslagens Sparbanks Stiftelser. Föreningen söker nu i 
första hand bidrag för att finansiera den sista delen av miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB:n), samt prövningen i Miljödomstolen. 
 
3. Dahlström berättade att Vägverket nu är informerat om föreningens projekt och har tillsatt 
en handläggare/kontaktperson som heter Mats Broman, Vägverket, Region Stockholm, Solna. 
 
4. LRF:s lokalavdelning i Norrtälje har 080407 på ett möte i Roslagens Sparbank diskuterat 
lokala miljöfrågor. Lennart Fröblom och Birger Winbladh deltog i mötet som föreningens 
observatörer. Winbladh har avrapporterat att mötet främst kom att handla om s k 
nyckelbiotoper i skogen. Nästa LRF-möte i denna serie är mera aktuellt för föreningens del, 
det ska behandla det s k vattendirektivet.  
     
5. Gunnar Fagerberg anmälde att det fortfarande inte finns något konkret nytt att berätta om 
EU-programmen Central Baltic och Leader + (se även styrelseprotokoll 080221) som 
föreningens projekt kan ha nytta av. Ytterligare ett EU-program, som i Sverige administreras 
av Nutek, kan vara intressant för föreningens del.           
 



 

 

6.   Mötet beslöt att styrelsen ska försöka ordna ett sammanträffande med ansvariga i 
Norrtälje kommun för att få kommunens syn på föreningens projekt och planer. Dahlström 
och Olle Zetterberg utreder närmare. 
 
7.  Övriga frågor: Börjegård noterade, för historiskt intresserade, att Nenningesund på kung 
Valdemars tid hette Krampesund. 
 
8.  Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 12 maj kl 18.30 i Flottans Mäns klubblokal, 
Götgatan 14 A (ingång från gaveln). Notera i almanackan! 
 
Antecknat av  
 
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat: 
 
Anders Börjegård                                Gunnar Fagerberg       


