Föreningen Nenningesund org.nr . 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 080818 kl 18.30 i Flottans Mäns klubblokal,
Götgatan 14 A i Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Olle Zetterberg, Mats Dahlström (ordf.), Gunnar Fagerberg
Staffan Persson, Ann Axelsson, Birger Winbladh, Titti Winbladh, Anders Börjegård.
Dessutom: Lennart Fröblom (Flottans män) och Bo Ulvesten.
1. Mats Dahlström öppnade mötet. Gunnar Fagerberg valdes till mötessekreterare. Ann
Axelsson och Birger Winbladh valdes till protokolljusterare.
2. Genomgång av föregående mötes protokoll:
a) Föreningens deltagande i Rådmansödagen i Gräddö den 28 juni ansågs mycket lyckat.
Besökarna visade stort intresse för vårt stånd och många kontakter kunde knytas. Birger
Winbladh kommer att följa upp dem som anmälde intresse för att bli medlemmar.
b) Den skylt som styrelsen placerat intill Södersviksvägen vid den tilltänkta kanaldragningen
har fallit omkull och ska sättas upp igen. Persson ombesörjer detta.
c) Informationsmötet den 17 juli genomfördes framgångsrikt. Cirka 65 personer deltog. De
motargument som framfördes kunde effektivt bemötas.
3. Informationsfrågor.
Axelsson har diskuterat en omarbetning och förbättring av hemsidan med bland annat Jonas
Johnsson. En skiss till ny struktur presenterades, innebärande bland annat ett bättre
kartmaterial och uttalanden av personer som stöder vår sak. Styrelsen tillstyrkte Axelssons
förslag.
Frågan om fortsatt information och samråd med berörda diskuterades. Beslöts att Dahlström
kontaktar länsstyrelsen för att undersöka behovet av fortsatta samråd.
4. Miljöfrågor.
Naturvatten AB har gjort en sammanfattning av undersökningsläget som spridits tidigare i
sommar och presenterats på informationsmötet i juli. I övrigt inget nytt att rapportera.
5. Finansieringsfrågor.
Persson redovisade att vi ännu inte fått svar från alla fonder där vi sökt medel.
Fagerberg rapporterade från dagens informationsmöte i Uppsala om EU-programmet Central
Baltic som var inriktat på praktiska råd vid skrivande av ansökningar. Efter diskussion beslöts
att Fagerberg ska förbereda en ansökan om medel för att upprätta en ansökan till Central
Baltic (s.k. förstudiemedel). Fagerberg ska också lägga in oss på Central Baltics sida för
projekt som söker partners. Fagerberg och Winbladh följer upp Mosanders kontakter med
intressenter på Åland.
6. Teknikfrågor.
Zetterberg påpekade att vi bör börja arbeta med fastighetsrättsliga frågor. Lantmäteriet bör
kontaktas. Beslöts att Dahlström gör detta. Zetterberg kommer att förskottera föreningens
kostnader för en grundkarta (20 000 kronor + moms). Den slutliga finansieringen tas upp på
nästa styrelsemöte.

7. Övriga frågor.
Nenninge Vägförening har årsmöte den 6 september. En punkt på dagordningen är ”Kort
referat av möte angående Nenningesund”. Fagerberg och andra styrelsemedlemmar kommer
att deltaga i mötet. Dahlström och Winbladh sänder sina presentationsbilder från
informationsmötet till Fagerberg. Fagerberg kontaktar vägföreningens ordförande för att höra
om det finns önskemål om ett möte med oss före årsmötet.
Dahlström gick kort igenom några aktuella frågor under hösten:
- kontakt med Vägverket: senare
- utskick till berörda: styrelsen återkommer till det
- kontakt med ägaren till Nenninge 2:8 med ny information om kanalens sträckning: Axelsson
tar kontakt.
11. Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 15 september kl 18.30 i Flottans Mäns klubblokal,
Götgatan 14 A i Norrtälje (ingång från gaveln, 1 tr. ned). Notera i almanackan! Alla
funktionärer är välkomna.
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