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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153         justerat per e-post   
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 080114 kl 18.30 i Flottans Mäns klubblokal, 
Götgatan 14 A i Norrtälje. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Staffan Persson, Ann Axelsson, Ewa 
Ström, Robert Etteborn och Jan Mosander. Dessutom: Nils Eriksson och Svante Jansson 
(revisorer), Lennart Fröblom (Flottans män) samt Anders Börjegård och Bo Ulvesten.  
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Ewa Ström och Ann Axelsson valdes till 
protokolljusterare. 
 
2. Diskussion kring protokollet från föregående styrelsemöte. 
• Flygbilden över området kring Nenningesund kommer inte att kunna läggas ut på 
föreningens hemsida. Det har varit missförstånd i kommunikationerna kring bilden och 
upphovsrätten. 
• Olle Zetterberg har meddelat att han arbetar vidare med att få fram grundkartor för projektet. 
Robert Etteborn assisterar. Offert ska nu begäras in. Möjlighet att få sponsor till 
grundkartorna ligger kvar. 
• Fiskeristyrelsen som nämndes i det förra protokollet heter sedan 1991 Fiskeriverket. 
 
3. Kassaförvaltaren Ewa Ström rapporterade att föreningens banksaldo just nu är 87 785,59 
kronor, på Plusgirot finns 5 369 kronor. 
 
4. Informationsgruppen. 
Ann Axelsson ordnar med det separata utskicket till medlemmarna i Gubbuddens 
tomtägarförening. Hemadresser till tomtägarna finns nu tillgängliga. 
 
5. Miljögruppen. 
Birger Winbladh har meddelat att han har haft en första kontakt med Sjöfartsverket för 
synpunkter kring sjösäkerheten för småbåtar som rör sig i vattnen kring Kapellskär och öster 
om Rådmansö. Sjöfartsverkets preliminära bedömning är att det är värdefullt om småbåtar 
kan separeras ur den ”stora” farleden. Det stöder föreningens uppfattning att en öppning av 
Nenningesund ökar sjösäkerheten i vattnen omkring. 
 
6. Ekonomigruppen. 
• Gunnar Fagerberg har meddelat att EU-kommissionen den 21 december antog programmet 
Central Baltic som kan bli intressant i finansieringen av projektet Nenningesund. Den svenska 
styrgruppen för programmet möts i februari för att bl a sätta ihop manualer för programmet. 
Programmets ”högkvarter” ligger i Åbo i Finland. Avgörande för om medel kan beviljas är att 
projektet har en partner i ett annat land. Ansökan kommer att kunna ske två gånger per år, 
sannolikt med början den 1 april i år. Ansökningstiden vid varje ansökningsomgång är 1,5 
månad. Fagerberg kommer den 21 januari att träffa Norrtälje kommuns internationelle 
sekreterare Anders Olander för mera information. Etteborn deltar i mötet. Anders Börjegård 
anmälde att Cental Baltic också har särskilda medel för att dokumentera projekt som sätts 
igång.  
• Mötet diskuterade flera namn med kunskaper om EU-byråkratin som föreningen kan ha 
nytta av i finansieringsfrågan. En expert har redan hört av sig till föreningen. Dahlström 
kontaktar honom.  
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• Staffan Persson och Axelsson gör i ordning ett ”kit” som kan skickas till stiftelser och andra 
tänkbara sponsorer för att ansöka om medel. Dahlström har gjort i ordning en projektplan i 3-
färg som beskriver projektet och som ingår i detta ”kit”. 
 
7. Årsmötet. 
Mötet beslöt att årets årsmöte ska hållas (preliminärt) söndagen den 16 mars kl 13.00. 
Nils Eriksson undersöker om föreningen kan få låna bygdegården i Gräddö eller 
församlingshemmet på Rådmansö för årsmötet. En möjlig extra programpunkt vore att 
Stockholms hamn AB (Christer Candal) berättade om den fortsatta utbyggnaden av hamnen i 
Kapellskär. Färje- och fartygstrafiken från Kapellskär påverkar kanotister och ägare av  
småbåtar i området och föreningen tror att en öppning av Nenningesund kan förbättra 
sjösäkerheten för dem. Börjegård fick i uppdrag att kontakta Candal. Dahlström kontaktar 
valberedningen. 
 
8. Övriga ärenden. 
• Vattenportalen. Börjegård rapporterade om hemsidan Vattenportalen 
(www.vattenportalen.se) som är en samlande svensk webbplats för bl a landets fem 
vattendistrikt. Projektet Nenningesund ligger inom Norra Östersjöns vattendistrikt 
(avrinningsområde i bl a södra Ålands hav). Axelsson undersöker om föreningen kan ha nytta 
av portalen. Med tanke på Nenningesund anmälde Börjegård också att Vuxenskolan i 
Norrtälje planerar en studiecirkel om vattendrag i din hembygd. 
• Lennart Fröblom påminde om vikten av ett korrekt språkbruk i beskrivningen av projektet 
Nenningesund. Det handlar de facto om att rensa upp det gamla sundet, att ”återskapa 
vattenvägen i dess forna sträckning och återställa forna rättigheter”.  
 
9. Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 21 februari kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, 
Götgatan 14 A i Norrtälje (ingång från gaveln), 1 tr.ned). Alla funktionärer välkomna! Notera 
i almanackan! 
 
Antecknat av  
 
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat: 
 
Ann Axelsson  Ewa Ström 
 
 
   


