Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 090514 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal,
Götgatan 14 A i Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Anders Börjegård, Jan Mosander,
Olle Zetterberg, Birger Winbladh, Gunnar Fagerberg, Titti Winbladh, Staffan Persson, Håkan
Widmark. Dessutom: Svante Jansson (revisor), Bo Erik Lind (valberedningen) samt Lennart
Fröblom (Flottans män).
1. Mats Dahlström öppnade mötet och hälsade entreprenören Bengt Engwall, Täby,
välkommen till mötet. Engwall är entreprenör i muddringsbranschen (www.muddra.nu) och
hade engagerats av Olle Zetterberg för att informera styrelsen om olika former av
muddringsteknik, fördelar och nackdelar, invallning, djup, bibehållande av vattenspegel etc.
Zetterberg och Engwall hade före mötet gjort ett kort besök i Nenningesundsområdet.
Engwall lovade efter sin information att stå kvar som bollplank till styrelsen.
2. Mötet valde Staffan Persson och Håkan Widmark till protokolljusterare.
3. Mötet beslöt att skjuta upp det tänkta informationsmötet i juli och i stället arrangera en
vandring för allmänheten längs Nenningesund onsdagen den 15 juli kl 18.00, samt i
anslutning till vandringen ha en frågestund. Detta för att semesterfirare i trakten ska få en
bättre möjlighet att skaffa sig en uppfattning om projektet. (Informationsgruppen för
Nenningeområdet arrangerar, som tidigare bestämt, en liknande vandring lördagen den 13
juni kl 14.00. Samling vid Södersviksvägen, infarten till Nenningeområdet.)
4. Gunnar Fagerberg meddelade att hans och Jan Mosanders planerade möte den 12 maj i
Stockholm med den åländska samarbetspartnern (finansiering via EU-programmet Central
Baltic, se tidigare protokoll) ställts in. Kompletterande förberedelser för mötet hade inte
hunnits med. Kontakterna med Åland fortsätter. Föreningen letar också efter en ytterligare
partner och försöker närvara vid Central Baltics kommande informationsmöten.
5. Ann Axelsson fick i uppdrag att färdigställa föreningens informationsbroschyr. Persson tar
fram kostnader för att trycka upp den. Zetterberg har tips på tryckeri. Broschyren behövs till
Rådmansödagen (lördag 27 juni) där föreningen kommer att medverka, samt till vandringar
och infomöten. Axelsson och Persson fick mötets mandat att ordna med produktionen till en
rimlig kostnad.
6. Persson organiserar medlemsregistret i Excel och ser till att inbetalningskort för årets
medlemsavgifter skickas ut till medlemmarna.
7. Birger Winbladh rapporterade att MKB:n (miljökonsekvensbeskrivningen) är i sin slutfas.
Vissa tekniska bitar saknas. Naturvatten AB sammanställer, efter att Zetterberg kompletterat
med teknisk information.
8. Några tomtägare på Nenningeområdet har skrivit brev till föreningen angående
vattenspegeln vid Öjarn (infarten till Nenningesund från Prästfjärden) och dess eventuella
påverkan av en öppning av Nenningesund. Dahlström besvarar brevet. Föreningens ambition
är att vattenspegeln inte ska förändras.

9. Persson rapporterade att han, Axelsson och Mosander har träffats och diskuterat idéer och
uppslag inför en revidering av projektplanen. Materialet har sänts ut till respektive
arbetsgrupp.
10. Dahlström har kontakt med Norrtälje kommun angående ett eventuellt möte med
kommunens representanter när MKB:n är klar.
11. Övriga frågor.
Börjegård meddelade att Räfsnäs samfällighetsförening (www.refsnas.se) numera har en länk
till Föreningen Nenningesunds hemsida. Lennart Fröblom ansåg att föreningen snarast bör ta
förnyade kontakter med Vägverket angående planeringen av överfarten (väg 1032 Södersviksvägen) av ett öppnat Nenningesund. Börjegård anmälde att kommunens pågående
vatten- och avloppsprojekt mot Kapellskär inom fem år kommer att inkludera Södersvik,
enligt den senaste informationen från kommunen. VA-ledningarna kommer att dras från E 18
längs väg 1032 mot Södersvik, vilket också kan ha betydelse för föreningens
projektplanering.
12. Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 15 juni kl 19.00 på Olle Zetterbergs kontor på
Nordrona, Campus Roslagen (gamla Lv3-området), Kaserngatan 1. OBS tid och plats!
Antecknat av
Jan Mosander
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