
Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153      
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 090203 kl 18.30 på Olle Zetterbergs kontor i Norrtälje, 
Campus Roslagen, Kaserngatan 1. (Möteslokal flyttad p g a missförstånd vid lokalbokningen.)  
  
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Birger 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 Gunnar Fagerberg och Ann Axelsson valdes till 
protokolljusterare. 

 
2. Information och kontakter med de närmast berörda tomtägarna. 
Gunnar Fagerberg berättade att hans lilla infogrupp på Nenningeområdet träffats 090103 och 
kommer att ses på nytt 090207 för att diskutera upplägget av informationen. Det behövs någon form 
av skriftligt infomaterial, helst med illustrationer, att sätta i händerna på folk. Det finns förslag om 
att ordna vandringar längs den tänkta sträckningen av Nenningesund. Den första vandringen kan 
sannolikt ske i samband med påskhelgen. Det väcktes också förslag om att röja undan sly längs 
leden (på ställen där markägare redan är positiva till projektet), i kombination med utstakning som 
markerar den ungefärliga sträckningen. Olle Zetterberg undersöker. Styrelsen försöker till nästa 
möte få fram bilder på liknande, redan genomförda projekt, som kan användas i informationssyfte. 
Ann Axelsson skissar på informationsblad. Ett önskemål är att bladet kan visa bl a tänkbara  
båtplatser längs sundet, en faktor som torde ha betydelse för de närmaste tomtägarna.   
 
3. Axelsson anmälde att framlidne folkskolläraren Manfred Ohlsons artikel om Nenningesunds 
historia nu är skannad och inom kort kommer att läggas ut på hemsidan.  
 
4. Dahlström rapporterade att saldot på föreningens konton just nu är kr 128.172:- . 
 
5. Miljöutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 
Birger Winbladh har haft nya kontakter med Naturvatten AB och skriver nu introduktion till 
miljöutredningen så att den inom någon vecka kan läggas ut på föreningens hemsida. Dahlström ser 
till att ett tryckt ex. levereras till föreningens sponsor, Roslagens Sparbanks Stiftelser. Kostnaderna 
för MKB-delen är fortfarande något oklara. Checklista för vad MKB:n ska innehålla finns. 
Winbladh bistår Naturvatten och skaffar fram kompletterande information till MKB:n. Winbladh 
har också kontakt med företrädare för Sjöfartsverket och Transportstyrelsen angående bl a  frågor 
om buller och trafikintensitet. På båda myndigheterna noterar man att föreningens projekt är viktigt 
för att öka säkerheten för skärgårdens minsta båtar. 
 
6. Ekonomigruppen. 
Fagerberg rapporterade om de kommande ansökningsperioderna för medel från EU-programmet 
Central Baltic. På programmets hemsida finns nu också ett estniskt projekt som letar en partner i ett 
annat Östersjöland. Projektet har en karaktär (bl a tillgänglighet till öar för mindre båtar) som skulle 
kunna fungera ihop med projektet Nenningesund. Fagerberg försöker få kontakt med de 
projektansvariga i Tallinn, Estland. 
Jan Mosander har på nytt haft kontakt med den åländske trafikministern Runar Karlsson angående 
ett eventuellt partnerskap kring ett åländskt projekt (sund Sandö-Vårdö, östra Åland). 
Förutsättningen för muddringsprojektet  på Åland är, som tidigare nämnts, en ny bro på platsen. 
Den åländska regeringen har dock f n endast vissa planeringsmedel för bron. Brobygget kommer att 
få vänta, bl a  p g a finanskrisen. Zetterberg noterade att Åland sannolikt också till brobygget skulle 
kunna söka bidrag ur Central Baltic, eftersom bron och muddringen hänger ihop. Det ena förutsätter 
det andra (jfr Söderviksvägens överfart över ett öppnat Nenningesund). Mosander kontaktar 



trafikministern på nytt.  
Fagerberg konstaterade att det andra för föreningen intressanta EU-programmet, Leader+, nu är 
etablerat i länet och kommunen. Det förfogar över ca 50 miljoner kr  t o m 2014. 
Kommunens hemsida informerar: Leader är en metod för Landsbygdsutveckling och en del av EU:s 
landsbygdsprogram. Syftet med Leader är att trygga landsbygdens och skärgårdens framtid och 
göra det lättare att både bevara och skapa nya arbetstillfällen. I Leaderområdet ”Utveckla Roslagen 
och Stockholms skärgård” ingår delar av kommunerna Nynäshamn, Haninge, Värmdö, Österåker, 
Norrtälje och Östhammar. 
För detta har en särskild förening bildats, med en egen hemsida  www.uross.se . Mötet beslöt att 
anmäla föreningen som medlem i Uross, kostnad 100 kr. Fagerberg deltar i något av Uross 
informationsmöten för att utröna föreningens möjligheter inom Leaderprogrammet.   
 
7. Årsmötet. 
Föreningens årsmöte 2009 hålls söndagen den 15 mars kl 14.00 i Rådmansö bygdegård, Gräddö  
(invid Hamnplanen). OBS, den ändrade möteslokalen! Styrelsen sammanträder samma dag på 
samma plats kl 13.00. 
 
8. Övriga frågor. 
Anders Börjegård informerade om vissa frågor kring det s k vattendirektivet, samt om Norrtälje 
kommuns förslag till landsbygdsprogram, som kan vara av nytta för föreningen. Bl a har föreningen 
i samband med detta möjlighet att få vara med och få sin hemsida länkad från en av kommunens 
hemsidor. Axelsson utreder. Mötet konstaterade också att föreningen är beredd att ställa sina 
vattenundersökningsresultat till kommunens/länsstyrelsens förfogande.  
 
9. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 3 mars kl 18.30 i Flottans Mäns klubblokal,  Götgatan 14 A 
i Norrtälje (ingång från gaveln, 1 tr. ner).  
 
Antecknat av  
 
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat: 
 
Ann Axelsson    Gunnar Fagerberg   


