Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 100830 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14
A i Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Anders Börjegård, Gunnar
Fagerberg, Staffan Persson, Ann Axelsson, Olle Zetterberg och Birger Winbladh. Dessutom: Svante
Jansson och Nils Eriksson (revisorer), Bo-Erik Lind (valberedningen) samt Lennart Fröblom
(Flottans män).
1. Mats Dahlström öppnade mötet. Staffan Persson och Ann Axelsson valdes till protokolljusterare.
2. Rådmansödagen i Gräddö den 3 juli: Medlemmar som medverkade och närvarade kring
föreningens exponering på Rådmansödagen rapporterade att det varit mycket lyckat och fungerat
väldigt väl. Framförallt gjorde Birger och Titti Winbladh ett storartat jobb. Centerpartiet, som också
deltog på Rådmansödagen, har ett öppnat Nenningesund på sitt valprogram.
3. Rapport från planeringsmötet den 7 juli i Tallinn inför förnyad ansökan om medel från EUprogrammet Central Baltic (i samråd med tidigare partners på Åland och i Estland): Från
föreningens sida deltog Dahlström, Winbladh och Gunnar Fagerberg, som nu sammanställer
anteckningar från mötet. Den estniska sidan representerades på mötet av åtta personer, från Tallinn
samt ytterligare en kommun. Ian Bergström, tf avdelningschef på Ålands landskapsregering (tredje
partnern) var förhindrad att delta men kontaktades per telefon. Mötet diskuterade erfarenheter från
den första ansökan, samt former och innehåll i en förnyad ansökan, som esterna även denna gång
håller i, och som ska vara inlämnad i slutet av november. Arbetet med ny ansökan är omfattande.
En mindre del av kostnaderna faller på föreningen. Det noterades att det estniska partnerskapet
bildas av två kommuner, det åländska av den åländska landskapsregeringen medan det fortfarande
bara är en ideell förening som står för partnerskapet på den svenska sidan. Av någon anledning
finns det ännu inte några formella besked från Central Baltic om godkända/icke godkända
ansökningar från den förra ansökningsomgången.
4. Det finns uppgifter om att Norrtälje kommun fått medel från Central Baltic, i samråd med
partners i andra Östersjöländer, för någon form av mätstationer som rör Östersjöns vattenmiljö. Olle
Zetterberg undersöker närmare.
5. Diskussion angående muddermassor. I området runt Nenningesund finns det uppenbarligen stort
intresse av att ta hand om muddermassor från ett öppnat sund. En stor tomtägare har redan ingått
formellt upplåtelseavtal med föreningen. Fagerberg, Dahlström och Axelsson kontaktar ytterligare
centrala tomtägare, inklusive styrelsen i Nenninge vägförening/tomtförening.
6. Tidsplan/projektplanering:
Mötet beslöt att 1.ovannämnda markägarkontakter bör tas före nästa styrelsemöte 30 september. 2.
Dahlström tar förnyad kontakt med kommunen i slutet av september, för eventuellt möte med
kommunledningen eller delar av den (valrörelsen innebär att det inte är någon större mening med
kontakter med kommunen förrän efter valet). 3. Partnern i Estland kontaktas före nästa
styrelsemöte för gemensamma anteckningar från mötet 7 juli.
7. Går det att få fram postadresser eller e-postadresser för informationsutskick till medlemmarna i
Nenninge vägförening/tomtförening? Fagerberg undersöker.
8. Föreningen har ännu inte fått slutdokumentet angående miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n)
från Naturvatten AB. Några detaljer lär återstå, bl a om uppläggning av muddermassor. Winbladh

undersöker till nästa styrelsemöte.
9. Anders Börjegård kontaktar på nytt Vägverket för besked och eventuellt möte (angående
vägöverfart/bro – väg 1032 mellan E 18 och Södersvik).
10. Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 30 september kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal,
Götgatan 14 A (ingång från gaveln, 1 tr. ner). Vänligen notera i almanackan!
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