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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153                      justerat per e-post 
   
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 090406 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal i Norrtälje. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Birger Winbladh, Titti Winbladh, Håkan 
Widmark, Jan Mosander, Anders Börjegård, Gunnar Fagerberg, Ann Axelsson, Dessutom: Bo Erik 
Lind (valberedningen), Nils Eriksson och Svante Jansson (revisorer) samt Bo Ulvesten. 
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet och hälsade nye styrelsemedlemmen Håkan Widmark 
välkommen. Ann Axelsson och Gunnar Fagerberg valdes till protokolljusterare. 
 
2. Fagerberg informerade om informationsgruppen för Nenningeområdet. Gruppen träffades den 5 
april för att bl a förbereda vandringen den 12 april kl 14.00 längs Nenningesunds tänkta sträcka. 
Anslag om vandringen har satts upp i trakten. Ytterligare en vandring kommer att hållas lördagen 
den 13 juni. Mötet beslöt också att till nästa styrelsemöte i informationssyfte bjuda in styrelsen för 
Lågarö byalags samfällighetsförening.  
 
3. Diskussion om vilken trafikintensitet ett öppnat Nenningesund kan få. Svårt att i dagsläget slå 
fast siffror. Föreningen arbetar vidare med tänkbara beräkningsmodeller. Bl a görs i sommar under 
semestrarna ett försök att räkna båtpassager in och ut i Hattsundets mynning. Det är tänkt att 
försöka göra en motsvarande räkning på Åkeröfjärden/Brevikssund. Varken Transportstyrelsen eller 
Sjöfartsverket har jämförbara mätningar av trafik på annat håll. Den enda siffra som finns gäller 
trafiken i Väddö kanal och antalet broöppningar där. Men segelbåtar och stora motorbåtar som går 
genom Väddö kanal kommer inte att kunna trafikera Nenningesund. 
 
4. Fagerberg redogjorde för sitt och Jan Mosanders andra möte i Mariehamn den 3 april angående 
EU-programmet Central Baltic. De träffade Ålands trafikminister Runar Karlsson, bro- och 
hamningenjören Ian Bergström (tjänsteman på trafikavdelningen, Ålands landskapsregering), samt 
Johan Ahlbäck, projektkoordinator på Central Baltics kansli i Mariehamn. Man diskuterade 
kriterierna för att kunna beviljas medel ur  Central Baltics subprogram Skärgård och öar. Det är 
önskvärt att, förutom föreningen och den åländska landskapsregeringen, få med ytterligare en 
partner i projektet, gärna från ett land som ännu inte är representerat (ex. Estland,  
skärgårdskommun i Finland).Viktigt att försöka visa att ett genomfört projekt kan ha ett bestående 
värde för regionen och programområdet. Fagerberg, Mosander och Ian Bergström träffas på nytt i 
Stockholm tisdagen den 12 maj. Fagerberg och Mosander har hittills själva tagit kostnaderna för 
resorna och mötena i Mariehamn. Mötet beslöt att föreningen i fortsättningen ersätter dem för 
resekostnaderna.   
 
5. Informationsbroschyren. Titti Winbladh har målat en ”vision” av ett öppnat Nenningesund. 
Axelsson använder illustrationen när hon gör klar broschyren. Kan broschyren göras vikbar? 
Kostnaderna för det utreds. Mötet beslöt att i broschyren och annan information tillsvidare ange den 
uppskattade kostnaden för att öppna Nenningesund till 20 – 25 Mkr, samt beräknad tidpunkt för 
färdigställande till år 2013.  
 
6. Ekonomi. Ewa Ström, avgående kassör, har överlämnat sin bokföring och övriga handlingar för 
medlemshanteringen till Carina Forsström, Rådmansöhallen, som tar över det praktiska. 
Naturvatten AB har skickat en faktura på kr 59 630 kr , på det arbete som hittills har utförts i 
miljöutredningen. Fakturabeloppet motsvarar offerten och betalas.   
 
7. Mötet utsåg styrelsemedlemmarna Mats Dahlström, pers nr 591110-1078, Sjötorpet 9185 A, 761 
94 Norrtälje, och Håkan Widmark, pers nr 420622 – 8597, Tomtholma 19, 761 94 Norrtälje, att i 
fortsättningen i förening teckna föreningens firma.   
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8. Winbladh rapporterade att arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är inne i sin 
slutfas. Naturvatten AB väntar på några kompletterande upplysningar för att sedan färdigställa 
MKB:n. Målet är att den ska vara klar till midsommar.  
 
9. Övriga frågor. 
Föreningen kommer att delta i Rådmansödagen lördagen den 27 juni. Dahlström bokar plats. 
Winbladhs ordnar med bord och utställningsmaterial. 
Föreningen planerar liksom tidigare år ett informationsmöte för allmänheten i sommar, preliminärt 
lördagen den 18 juli kl 14.00 i församlingshemmet på Rådmansö.  
Mötet antog Staffan Perssons förslag om att en mindre grupp i styrelsen tar sig an en revision av 
projektplanen. Persson utsågs till att sammankalla gruppen.  
Nytt möte med kommunstyrelsens arbetsutskott före sommaruppehållet? Dahlström kontaktar 
arbetsutskottet. 
 
10. Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 14 maj kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 
A i Norrtälje (ingång från gaveln 1 tr. ner). OBS. Notera i almanackan! 
  
Antecknat av  
 
Jan Mosander  
 
Protokollet justerat: 
 
 Ann Axelsson   Gunnar Fagerberg  
    
 
      


