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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153              justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 120822 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 i 
Norrtälje.  
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Birger Winbladh, Staffan Persson, Jan 
Mosander, Gunnar Fagerberg, Dessutom: Bo-Erik Lind (valberedningen), Lennart Fröblom 
(Flottans Män) samt Nils Eriksson (revisor).  
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Gunnar Fagerberg och Staffan Persson valdes till 
protokolljusterare. 
 
2. Anmälningsärenden 
• Dahlström meddelade att det s k rådighetsavtalet med Lågarö byamän (byalaget) har inkommit. 
• Rapport Rådmansödagen 30 juni: Birger och Titti Winbladh stod för föreningens bord och 
arrangemang från tidigt på morgonen. Fagerberg, Persson och Ann Axelsson avlöste under dagen. 
Det allmänna intrycket var att föreningens projekt nu är vitt känt bland den lokala allmänheten. 
Föreningen har uppenbarligen lyckats komma ut med sitt budskap och fick också beröm för 
informationen. (”Kul att en liten förening på frivillig basis har kommit så långt redan”.) Mötet 
riktade ett särskilt tack till Winbladhs för deras insats. 
• Titti Winbladh har färglagt föreningens bleknade skylt intill väg 1032 i Nenningesund. Texten 
syns nu väl. 
• Rapport informationsvandringen längs Nenningesund den 8 juli: Fagerberg berättade att ett 20-tal 
intresserade mötte upp trots det dåliga vädret. Winbladh och Axelsson assisterade med information 
och det rådde allmänt trevlig stämning. Ett särskilt tack till Lars och Ebba Byström på 
Blomsterholmen (Prästfjärdssidan) som ordnade med korvgrillning efter vandringen.  
• Dahlström noterade att föreningens behållning på Roslagens Sparbank nu är kr 40.388:-, på 
Plusgirot kr 369.856:-. Avsikten har varit att flytta över huvuddelen av behållningen på Plusgirot till 
ett konto med bättre ränta, men flytten har komplicerats av vissa formella, administrativa krav som 
Nordea (Plusgirot) ställer för att flytten ska kunna genomföras. 
• Persson meddelade att han varit i kontakt med Norrtälje kommun om eventuellt samarbete, 
finansiering tillsammans med Östersjöstiftelsen-Baltic Sea 2020. På grund av semestrar har ännu 
ingen återkoppling skett.  
• Lennart Fröblom konstaterade att föreningen i all information om Nenningesund bör vinnlägga sig 
om att betona att det handlar om att återställa och restaurera en historisk vattenväg, inte om – som 
det ibland felaktigt har uppfattats  – att gräva en ny kanal.  
 
3. Ansökan till Mark- och miljödomstolen. 
Winbladh skickar ut MKB-texten (miljökonsekvensbeskrivningen) till redaktionskommittén för 
språkgranskning. Eventuella ändringar stäms av med Naturvatten AB. Närmast berörda markägare 
(som skrivit på rådighetsavtal) ska få del av MKB:n  Den tekniska beskrivningen har granskats av 
ytterligare en sakkunnig som gett grönt ljus. Mötet diskuterade upplägget för ansökan, med bilagor, 
och Dahlström redogjorde för vissa form- och procedurfrågor. Mötet gjorde upp en lista över 
samtliga informationsaktiviteter i föreningens regi, inkl. möten med kommunen, som har 
förekommit sedan projektstarten 2005. Listan ska bifogas ansökan, inkl. förteckning över mediernas 
relativt omfattande bevakning av projektet. Dahlström skriver ett utkast till ansökan. I bästa fall kan 
beslut om att lämna in ansökan fattas på nästa styrelsemöte den 20 september.  
 
4. Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 20 september kl 18.30 i Flottans Mäns klubblokal i 
Norrtälje, Götgatan 14 A (ingång från gaveln 1 tr. ner). Vänligen anteckna redan nu i almanackan! 
 
Antecknat av    Jan Mosander         Protokollet justerat:   Gunnar Fagerberg    Staffan Persson     
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