Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 080618 kl 19.00 på Kafé Kvarnudden i Gräddö.
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Birger Winbladh, Titti Winbladh, Jan
Mosander, Olle Zetterberg, Anders Börjegård, Gunnar Fagerberg. Dessutom: Bo Erik Lind
(valberedningen), Nils Eriksson (revisor), Ruth Nilsson och Bo Ulvesten.
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Birger Winbladh och Bo Ulvesten valdes till
protokolljusterare.
2. Grundkartan för området kring Nenningesund.
Olle Zetterberg har beställt grundkarta. Den torde bli klar veckan före föreningens
informationsmöte för allmänheten torsdagen den 17 juli i Rådmansö församlingshem. Dock kan det
bli svårt att till mötet på kartan hinna pricka in den exakta sträckningen för sundet.
3. Dahlström meddelade att kassören rapporterat en behållning på bankkontot på kr 86.510:4. Informationsgruppen.
Ann Axelsson har ordnat med information till föreningens monter på Rådmansödagen lördagen den
28 juni i Gräddö. Axelsson har också tagit fram ett anslag, inkl. ny kartskiss i färg, avsedd att
spridas i bygden med info om informationsmötet den 17 juli. Titti Winbladh har tillverkat ett
infoplakat till Rådmansödagen, samt två stora skyltar i blått och vitt med texten
www.nenningesund.se avsedda att sättas upp vid montern. Zetterberg meddelade att båttävling
också kommer att försiggå på fjärden utanför Gräddö under Rådmansödagen. Winbladhs ordnar
med bord och regnskydd till montern. Winbladhs tar det första informationspasset i montern kl
10.00 – 12.00. Bo Erik Lind och Nils Eriksson tar det andra passet kl 12.00 – 14.00 och Jan
Mosander och Gunnar Fagerberg det tredje kl 14.00 – 16.00.
Zetterberg föreslog att föreningen skulle ta fram en dekal med en slogan för föreningen som kunde
fästas bak på bilar, ett enkelt sätt att sprida föreningens budskap. Han tar fram ett kostnadsförslag
och ett förslag till text på dekalen.
5. Miljögruppen.
Birger Winbldh rapporterade att Naturvatten AB:s mätningar pågår som det är tänkt.
Vattenståndsmätaren i Höggarnsfjärden har varit trasig, men ska förhoppningsvis snart vara
reparerad. Naturvatten kontaktas om ev. medverkan på informationsmötet den 17 juli. Om företaget
är förhindrat att delta åtar sig Winbladh att sköta informationen om vattenundersökningarna, efter
briefing från företaget.
Norrtälje kommun har fått ett brev från ett antal boende intill Breviks sund som är oroliga för
buller och en ökad båttrafik om Nenningesund öppnas. Föreningen har kopia på brevet. Birger
Winbladh tar kontakt med avsändaren och svarar på brevet, även till kommunen.
6. Ekonomigruppen.
Dahlström rapporterade att Roslagens sparbanks stiftelser har gett ytterligare ett bidrag till
föreningen, denna gång på 40.000 kronor. Pengarna ska användas till att slutföra
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n). Mötet noterade att Stiftelsernas stöd för projektet
Nenningesund har varit storartat. Representanter för styrelsen kommer den 26 juni att ta emot
bidraget vid ett evenemang på Roslagens Sparbank i Norrtälje.
Fagerberg hade under dagen deltagit i ett möte i Stockholm där den svenska delen av EUprogrammet Central Baltic hade presenterats. Den första ansökningsomgången går ut den 18
september, men flera följer. Det kan vara svårt för föreningen att hinna med en ansökan i den första
omgången, eftersom partner i ett annat Östersjöland ännu saknas.

Jan Mosander meddelade att han den 16 juni i Mariehamn via Ålands f d finansminister Lasse
Wiklöf per telefon introducerats hos trafikministern Runar Karlsson i avsikt att hitta en eventuell
åländsk partner. På Åland finns tankar kring projekt som liknar det som föreningen vill åstadkomma
i Nenningesund. Mejl har redan avgått till trafikministern. Uppföljande brev med tydlig beskrivning
av föreningens idé och projekt skickas till ministern i slutet av veckan.
7. Övriga frågor.
Ulvesten anmälde att han mätt avståndet mellan Tistelö (Norrtäljeviken) och Sundholmen
(Furusundsfjärdens norra del), dels genom ett tänkt Nenningesund, dels omvägen runt Rådmansö.
Omvägen mäter 15 sjömil, sträckningen genom Nenningesund är hälften så lång, 7,5 sjömil.
Nenningesund är med det ett klart miljövänligt alternativ för alla småbåtar.
Styrelsen är inbjuden att onsdagen den 25 juni träffa Norrtälje kommunstyrelses arbetsutskott som
har plansamråd i kommunhögkvarteret. Fagerberg, Zetterberg och Mosander träffas 21 juni hemma
hos ordf. Dahlström för att förbereda mötet med arbetsutskottet.
8. Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 17 juli kl 18.30 i Rådmansö församlingshem
(informationsmötet för allmänheten börjar kl 19.00). Styrelsens augustimöte hålls måndagen den 18
augusti kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 A i Norrtälje. Vänligen notera båda
mötena i almanackan!
Antecknat av
Jan Mosander
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