Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 091227 kl 12.00 hos Birger och Titti Winbladh vid
Hattsundet, Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Birger Winbladh, Jan Mosander, Anders
Börjegård, Håkan Widmark, Staffan Persson och Ann Axelsson.
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Birger Winbladh och Mats Dahlström valdes till
protokolljusterare.
2. Anmälningsärenden
• Dahlström ser till att Norrtälje kommun får komplett kopia på föreningens och dess partners
ansökan om medel från EU-programmet Central Baltic (ifall kopia inte redan getts in).
• Olle Zetterberg har meddelat att Skärgårdsstiftelsen den 18 januari kl 13.00 tar emot föreningens
representanter för briefing om miljökonsekvensbeskrivning och tekniska erfarenheter från
stiftelsens muddringsprojekt i Ryssundet, Stockholms södra skärgård. Projektledaren för Ryssundet
deltar i mötet. Stiftelsens adress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen i Stockholm. Vänligen notera
tid och plats!
3. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB, teknisk del)
Axelsson har haft kontakt med en fastighetsägare på Nenningeområdet som vid det förrförra
försöket att öppna Nenningesund mätte sediment/slamdjup mm. över stora delar av Öjarn
(Prästfjärdssidan) och torde ha mät- och enkla analysresultat kvar. Winbladh meddelade att
Naturvatten AB, Ulf Lindqvist, är beredd att med hjälp av sedimentborr inom kort göra nya
mätningar. Han kan behöva asssistans av några representanter för föreningen. När Lindqvist
bestämt datum och tid mailar Winbladh besked till hugade styrelsemedlemmar.
4. Lågarö byamäns samhällighetsförening
Samfälligheten har intressen i markområden i anslutning till Nenningesund. Dock oklart vem eller
vilka som i dag administrerar alt. formellt står för samfälligheten (efter beskedet på förra mötet att
den senast valda styrelsen skulle ha avgått – samfälligheten hade en extra stämma den 28.11).
Dahlström kontaktar ledamöter i den avgångna styrelsen för information.
5. Möte med närmast berörda fastighetsägare
Zetterberg och Axelsson har med hjälp av bl a fastighetsregister och tomtkartor sammanställt en
lista på de fastighetssägare (inkl. samfälligheter, tomtföreningar) som har mark i direkt anslutning
till ett tänkt öppnat Nenningesund. Dessa kommer inom kort att per brev få en inbjudan till ett möte
för att diskutera och samråda kring föreningens möjlighet att få ”rådighet” över mark- och
vattenområden som direkt berörs av sundet.
Mötet för de inbjudna kommer att hållas lördagen den 23 januari kl 12.00 i Rådmansö
församlingshem (invid kyrkan). Axelsson och Winbladh har formulerat inbjudan. Staffan Persson
distribuerar den per post.
6. Information – kommunens nya VA-ledning, ev. ny vägöverfart.
Den kommunala vatten- och avloppsledningen från E 18 mot Södersvik kommer att gå längs väg
1032. Det innebär att den går över ett planerat öppnat Nenningesund. Om Nenningesund öppnas så
måste det också byggas en ny överfart (väg 1032) över sundet. Föreningen är angelägen om att
såväl kommunen som Vägverket i sin fortsatta planering tar föreningens projekt i beaktande och
även sinsemellan håller varandra underrättade. Dahlström skriver kortfattat brev till kommunen om
detta, med kopia till ansvariga på Vägverket. I brevet uppmärksammar föreningen även planerna på
en gång/cykelväg från Södersvik (skolan) söderut längs väg 1032 – det är föreningens förhoppning

att denna ska sträcka sig längs hela den farliga och kurviga vägsträckan, förbi/över Nenningesund,
fram till infarten till Nenningeområdet.
7. Nästa styrelsemöte hålls lördagen den 23 januari kl 11.00 (en timme före mötet med inbjudna
markägare) i lilla salen i Rådmansö församlingshem (invid kyrkan). Vänligen notera i almanackan!
Antecknat av
Jan Mosander
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