Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 090615 kl 19.00 på Olle Zetterbergs kontor på Nordrona,
Campus Roslagen, Kaserngatan 1 i Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf), Birger Winbladh, Titti Winbladh, Jan
Mosander, Olle Zetterberg, Anders Börjegård, Gunnar Fagerberg, Håkan Widmark, Staffan
Persson. Dessutom: Nils Eriksson, Svante Jansson (revisorer) och Lennart Fröblom (Flottans män).
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Birger Winbladh och Håkan Widmark valdes till
protokolljusterare.
2. Anmälningsärenden: Ann Axelssons förslag till broschyr visas upp, får beröm och korrigeras i
några små detaljer. Föreningen trycker upp 3 000 exemplar. Viktigt att broschyren blir klar att delas
ut på Rådmansödagen i Gräddö den 27 juni. Staffan Persson hanterar indrivningen av
medlemsavgifter, förtryckta inbetalningskort är på gång.
3. Olle Zetterberg har skrivit ihop en förnämlig teknisk beskrivning att användas i
miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n. Den skickas vidare till Naturvatten AB som färdigställer
MKB:n. Föreningen kommer att sända ett utkast av MKB:n till länsstyrelsen för bedömning.
4. Brevet från några tomtägare på Nenningeområdet angående vattenspegeln vid Öjarn
(Prästfjärden) om Nenningesund öppnas: Föreningens uppfattning är – efter kontakt med
muddringsexpertis – att brevskrivarnas oro inte är befogad. Vattenspegeln kommer inte att minskas,
så som projektet i dag är tänkt att genomföras. Dahlström meddelar brevskrivarna detta.
5. Väg 1032 från E18 upp mot Södersvik och överfarten över Nenningesund: Anders Börjegård har
haft kontakt med Vägverket. Om avståndet från vattenytan upp till överfarten/bron är högre än två
meter gäller specialregler för byggnationen. Föreningen planerar en överfart som underskrider
tvåmetersgränsen. De nya VA-ledningarna från E 18 till Södersvik kommer att dras längs väg 1032.
Området väntas med det få en ökad bebyggelse. Norrtälje kommun planerar gång/cykelväg från
Södersvik söderut parallellt med väg 1032. Föreningen kommer i samtal med kommunen att verka
för att gång/cykelvägen ska sträcka sig längs hela den farliga och kurviga vägsträckan, förbi
Nenningesund, fram till infarten till Nenningeområdet. Överfarten/bron över Nenningesund måste
alltså i god tid diskuteras med såväl kommunen som Vägverket.
6. Gunnar Fagerberg rapporterade att infogruppen för Nenningeområdet den 13 juni hade arrangerat
en ny vandring längs den tänkta sträckningen för Nenningesund. Trots hällregnet mötte sex tappra
intresserade upp och vandringen avslutades med korvgrillning.
7. I stället för informationsmöte kommer föreningen i år att lördagen den 25 juli kl 10. 00 arrangera
ytterligare en vandring längs Nenningesundsleden, tänkt bland annat för semesterfirare som inte
haft möjlighet att delta i de tidigare vandringarna. Samling vid väg 1032 (mot Södersvik), infarten
till Nenningeområdet. Tidpunkten, 10.00, är vald för att inte splittra hela lördagen. Vandringen
avslutas med korvgrillning och då svarar styrelsens ledamöter också på frågor kring projektet.
8. Dahlström anmälde att han haft kontakt med Carina Forsström, Rådmansöhallen, som nu fått
föreningens ekonomiska handlingar, lägger upp en bokföring för föreningen och uppdaterar
medlemsregistret.

9. Finansieringsfrågor: Fagerberg meddelade att föreningen fortfarande letar efter ytterligare en
partner inom EU-programmet Central Baltic. Fagerberg och Mosander kommer sannolikt under
sommaren att träffa ledningen för programmets åländska kansli. Föreningen undersöker också
finansieringsmöjligheter inom EU-programmet Leader + (Uross) som nu börjat fungera.
10. Nästa styrelsemöte hålls lördagen den 25 juli kl 9.00 (1 timme före vandringen samma
förmiddag) i Staffan Perssons fritidshus vid Nenningesund. (Kör från E18 längs väg 1032 mot
Södersvik, fortsätt förbi avfarten till Nenninge och vik in på första lilla väg till vänster cirka 150
meter längre fram – OBS dålig sikt vid avfarten – kör fram till vändplanen. Kommer man från
Södersvik så ligger avfarten omedelbart till höger bakom backkrönet som följer cirka 150 meter
efter Jensens snickeri.
Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat av
Håkan Widmark

Birger Winbladh

