Föreningen Nenningesund org.nr. 802430-2153

e-postjusterat

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 070816 kl 18.00 hos Titti och Birger Winbladh vid
Hattsundet i Norrtälje.
Närvarande: Ewa Ström, Jan Mosander (sekr.), Titti Winbladh, Birger Winbladh, Ann
Axelsson, Mats Dahlström (ordf.), Staffan Persson, Gunnar Fagerberg, Svante Jansson
(revisor), Nils Eriksson (revisor). Dessutom: Lennart Fröblom och Ruth Nilsson.
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Ann Axelsson och Gunnar Fagerberg valdes till
protokolljusterare.
2. Reaktioner efter informationsmötet 18 juli i Rådmansö församlingshem anmäldes:
• Kan man tänka sig att föreningen skaffar en särskild kontaktperson på varje tomtområde?
Hittills har föreningen kommunicerat med ordföranden eller styrelser i tomtföreningarna.
Grundproblemet är dock att det hittills inte centralt gått att få fram en förteckning över alla
tomtföreningar som berörs.
• Ytterligare ett antal personer har anmält intresse för medlemskap, bl a en f d styrelsemedlem
i en tidigare kanalförening – valberedningen tipsas.
• Skulle det gå att öppna ett skyddat inbetalningskonto för intressenter som vill medverka
ekonomiskt till att öppna Nenningesund, men som kunde få tillbaka sina pengar om kanalen
inte blev av? Ja, men i så fall i ett senare skede – just nu behövs alla pengar som går att få in
till miljö- och tillståndsprövningen.
• Boende kring Björknäsfjärden (inlopp från Hattsundet västerut) rapporterades missnöjda
med hanteringen av medlen från tidigare, upplösta kanalföreningar. De återstående medlen
hade använts till breddningen av Breviks sund (ut mot vattnen i Furusund). Det hade
tomtägare vid Björknäsfjärden ingen glädje av.
• Ann Axelsson svarar på inkommande e-post, med stöd av ordf. och sekr.
3. Mosander anmälde att han rapporterat till Roslagens Sparbanks Stiftelser, Tomas
Ackelman, om hur arbetet med miljöprövningen fortsätter. Stiftelserna har med sina bidrag
hittills i huvudsak finansierat miljöutredningarna.
4. Olle Zetterberg har lagt ner ett omfattande och berömvärt arbete på att få fram tomtkartor
och ägare till fastigheter i området som kan anses vara så berörda av projektet att de bör få ett
personligt brev om det. Dahlström hör med Zetterberg om han under sitt letande kommit på
någon möjlighet att centralt spåra tomtföreningar (se p. 2). Avsikten är att kring årsskiftet få
ut brevet till de berörda.
5. Dahlström informerade om sitt och Mosanders möte den 20 juli med representanter för
Gubbuddens tomtägarförening, som begärt ett sammanträffande. På Gubbudden, längst inne i
Höggarnsfjärden, är man, som det uppfattades, mest rädd för buller från båttrafiken genom en
ev. kanal. Andra farhågor: Gubbuddens badstrand kan bli lidande, vattenkvaliteten kan
försämras. Kanalen kommer dock inte att inkräkta på Gubbuddens marker. Kartskissen på
föreningens hemsida, www.nenningesund.se som visar sträckningen för en eventuell kanal är
inte helt korrekt utritad i det sista avsnittet mot Höggarnsfjärden. Den exakta sträckningen kan
inte fastslås förrän lantmäteriet har sagt sitt.
6. Mosander anmälde att ett referat av informationsmötet den 18 juli nu ligger ute på
hemsidan, liksom ett referat av 1881 års planer och kalkyl för att öppna Nenningesund

(bygger på handlingar som kommit föreningens revisor Nils Eriksson tillhanda, även
refererade i Norrtelje Tidning 18 juli).
7. Liknande kanalprojekt i trakten – vad vet föreningen om dem, och om konsekvenserna?
Mötet beslöt att försöka få fram ”reportage” om kanalen/passagen bakom Bergsviks holmarna
vid södra Vätö/Norrtäljevikens norra sida (utreds av Mosander), Breviks sund, ut mot
Furusundsvattnen (Ewa Ström utreder), passagen mellan Sollerön och fastlandet,
Norrtäljevikens södra sida (Winbladhs utreder) och Väddö kanal (Winbladhs utreder).
8. Naturvatten AB har lagt ut sina mätinstrument för vattenståndet i Höggarnsfjärden, oklart
om man till slut hittat en mätplats i Prästfjärden. Dahlström kontaktar Naturvatten för besked.
9. Fagerberg informerade om EU-projektet Central Baltic som kan ha betydelse för
föreningens finansiering av en eventuell kanal. Det finns två viktiga ”trösklar” för att få del av
EU-medlen:
• Det ska finnas en partner i ett annat deltagande land (Finland, Estland).
• Egenfinansieringen, 25 %, ska ske med offentliga medel. Oklart om t. ex. stiftelser godkänns
som egen/medfinansiärer. Fagerberg kontaktar kommunens EU-ansvariga och kommunens
turistchef Annica Norström i ärendet. Mosander försöker nå kontakter på Åland för att utröna
möjligheter till partnerskap.
10. Ekonomin. Det behövs ytterligare ca 25.000 kr för att kunna föra
miljökonsekvensutredningen i mål. Staffan Persson och Axelsson skriver ihop ett ”kit” om
kanalprojektet att presenteras för potentiella donatorer och sponsorer.
11. Myndighetskontakter i övrigt:
• Dahlström utreder om Zetterberg kan ta hand om kontakterna vad gäller Vägverket, samt
planfrågorna.
• Birger Winbladh kontaktar Sjöfartsverket, Fiskeriverket, Skärgårdsstiftelsen och Svealands
kustvattenvårdsförbund (där bl a Norrtälje kommuns kommunalråd Kjell Jansson, m, sitter i
styrelsen). Winbladh försöker också spåra båtklubbar för deras syn på projektet.
12. Vattenundersökningen som tre elever i Rodenskolan, Norrtälje genomfört som elevarbete;
Mätningarna är klara, sammanställning finslipas. Dahlström kontaktar eleverna om
slutresultatet som föreningen hoppas kunna lägga ut på hemsidan.
13. Föreningens nästa styrelsemöte hålls måndagen den 17 september kl 18.30 i Flottans
Mäns klubblokal, Götgatan 14 A (ingång från gaveln, 1 tr. ned). Notera i almanackan! Alla
funktionärer, utöver styrelsen, är givetvis välkomna.
14. Dahlström tackade mötets värdpar Birger och Titti Winbladh för gästfriheten och suverän
förplägnad.
Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat av
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