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Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 081227 kl 12.00 hos Olle Zetterberg i Gräddö. 
  
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Birger Winbladh, Titti Winbladh, Jan 
Mosander, Olle Zetterberg, Anders Börjegård, Gunnar Fagerberg, Ann Axelsson, Staffan Persson. 
Dessutom: Svante Jansson och Nils Eriksson (revisorer). 
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Birger Winbladh och Ann Axelsson valdes till 
protokolljusterare. 

 
2. Naturvatten  AB:s miljöutredning. 
Föreningen har nu fått den beställda miljöutredningen av Naturvatten AB. Utredningen bygger på 
mätningar och observationer i Höggarnsfjärden/Hattsundet och Prästfjärden/Åkeröfjärden. Den är 
en delrapport, ett av de underlag som ska ligga till grund för miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB). En sammanfattning av resultatet finns i protokollet från det förra styrelsemötet (november). 
Birger Winbladh kontaktar Naturvatten angående övrigt underlag som behövs för MKB:n (bl a 
eventuella synpunkter från Fiskeriverket). Winbladh fick också i uppdrag att ordna med en 
introduktion och förklaring till miljöutredningen så att den sedan i sin helhet kan läggas ut på 
föreningens hemsida. Föreningen har av Naturvatten begärt en offert på kostnaden för att 
färdigställa MKB:n. Den har ännu inte inkommit.   
 
3. Grundkartan och gränsbestämningar. 
En sponsor har betalt en del av kostnaderna för grundkartan. Olle Zetterberg har av egna medel 
förskotterat resten av kostnaderna och fakturerar nu föreningen för dem. Vad gäller 
gränsbestämningar så råder osäkerhet på en punkt. Lantmäteriet måste eventuellt anlitas för exakt 
bestämning. Kostnad för detta är ännu inte klar. Olle Zetterberg gör ett försök (beroende på 
väderlek) att staka ut den ungefärliga sträckningen av Nenningesund så att alla intresserade på egen 
hand på plats kan bilda sig en uppfattning om var ett öppnat sund är tänkt att gå.   
   
 
4. Information och kontakter med de närmast berörda tomtägarna. 
Gunnar Fagerberg och hans lilla informationsgrupp träffas lördagen den 3 januari för att lägga upp 
sitt arbete med att informera tomtägarna på Nenningesidan. De kommer också att ta upp frågan om 
”rådighet” med de närmast berörda tomtägarna som även får lämna önskemål om var de vill att 
”båtfickor” längs den tänkta sträckningen av Nenningesund ska placeras. Axelsson och Dahlström  
samarbetar om motsvarande kontakter till de närmast berörda tomtägarna väster om Södersviks-
vägen. 
 
5. Nenningesunds historia. 
Zetterberg meddelade att anhöriga till framlidne folkskolläraren mm. Manfred Ohlson har gett sitt 
tillstånd till att föreningen på sin hemsida återpublicerar en artikel om Nenningesunds historia som 
Ohlson ursprungligen skrev i 1972 års utgåva av ”Rospiggen” (Roslagens Sjöfartsminnesförenings 
årsbok.) 
 
6. Årsmötet. 
Mötet beslöt att 2009 års årsmöte ska hållas söndagen den 15 mars kl 14.00 i Rådmansö 
församlingshem (preliminärt).       
 
7. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 3 februari 2009 kl 18.30 i Flottans Mäns klubblokal,  
Götgatan 14 A i Norrtälje (ingång från gaveln, 1 tr. ner). Påföljande styrelsemöte bestämdes till 



tisdagen den 3 mars kl 18.30 i samma lokal. Vänligen notera båda mötestiderna i almanackan!  
 
Antecknat av  
 
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat: 
 
Birger Winbladh   Ann Axelsson       


