
Föreningen Nenningesund – org.nr  802430-2153                          justerat per e-post  
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 100520 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 
A i Norrtälje. 
  
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Anders Börjegård, Gunnar 
Fagerberg, Håkan Widmark. Dessutom: Bo-Erik Lind (valberedningen), Nils Eriksson (revisor) och 
Lennart Fröblom (Flottans Män). 
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet. Håkan Widmark och Gunnar Fagerberg valdes till  
protokolljusterare. 

 
2. Anmälningsärenden. 
• Dahlström rapporterade att han och Ann Axelsson den 24 april hade gästat Gubbuddens 
tomtförenings årsmöte för att informera om projektet Nenningesund. Gubbudden ligger i 
Höggarnsfjärden, nära den tänkta mynningen av ett öppnat Nenningesund. Många av tomtägarna –
det fanns undantag – är oroliga för ökad båttrafik, buller och för att en badplats ska påverkas 
negativt. Dahlström/Axelsson svarade på frågor, påpekade att föreningen är lyhörd och försöker 
hitta lösningar på problemen. Dialogen med tomtägarna kommer att fortsätta.   
• Fagerberg redogjorde för sitt möte den 19 maj på EU-programmet Central Baltics kansli  i 
Mariehamn, Åland, med kanslichefen Ann Nedergård, och föreningens estniska projektpartners 
Katrin Savomägi och Hillar Kukk (Tallinns stad). Ian Bergström, t f avdelningschef på Ålands 
landskapsregering (den åländska partnern) kunde inte närvara. Fagerberg och de estniska 
representanterna träffade honom separat vid ett senare möte samma dag. Som känt kom den 
gemensamma ansökan om EU-medel aldrig att prövas i sak eftersom styrgruppen för programmet 
ansåg att den estniska delen av ansökan inte fyllde alla formella krav. Estlands representanter 
hävdar dock att de på uppmaning hade kompletterat ansökan och att den borde ha varit fullständig. 
Missöden kan ha skett i kommunikationen. Enligt Nedergård hade ansökan ett bra syfte: Ökad 
tillgänglighet för småbåtar i regionens skärgårdar. Men hon önskade fler aktiviteter där man tydligt 
kan se att alla projektdeltagare samarbetar över gränserna, ex: Gemensamma arbetsgrupper, utbyte 
av kunskap och erfarenheter, rapportering om vad vi lärt av varandra, dokumentation av hur arbetet 
fortskrider, seminarier etc. Mötet diskuterade detaljer kring detta och annat som ytterligare skulle 
kunna förbättra ansökan. Man kom också överens om att inte delta i Central Baltics nästa 
ansökningsomgång (stoppdatum 31 maj) utan väntar till det sista tillfället, i november. 
Projektdeltagarna kommer att ha en förberedande träff om detta i Tallinn den 8 juli. (Mötet beslöt 
att föreningen står för resekostnaderna för våra representanter.) Det framkom också att diskussioner 
pågår om nya, liknande regionprogram från EU och att Nordiska ministerrådet har ett program för 
skärgårdssamarbete. Mötet lovordade Fagerberg för hans insats i Mariehamn och för att han åtog 
sig att resa dit trots att datum för överläggningarna där bestämdes sent.  
 • Staffan Persson har ytterligare försökt utreda bidragsmöjligheter från EU-programmet Leader + 
(Uross) och har per mail  fått besked om att ett projekt, för att få bidrag, måste ha en tydlig start och 
ett slut, vilket för vår del i detta läge är svårt att slå fast. 
• Länsstyrelsen i Stockholm har producerat visst utredningsmaterial som bl a rör vattenkvaliteten i 
Åkeröfjärden. Det kan möjligen ha betydelse för Naturvatten AB när 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) nu färdigställs. Dahlström ser till att Naturvatten får 
materialet.   
• Dahlström har kontaktats av ytterligare en gräv- och muddringsentreprenör som är intresserad av 
vårt projekt.  
 
3. Mötet beslöt att trycka upp 2000 ex. en ny, reviderad informationsfolder om projektet 
Nenningesund, bl a för att delas ut på Rådmansödagen i Gräddö den 3 juli. Axelsson ombesörjer 
revidering och produktion.  



 
4. Mötet beslöt att under sommaren arrangera en ny vandring längs ett tänkt, öppnat Nenningesund. 
Vandringen är också ett informationstillfälle. Preliminärt datum lördagen den 17 juli kl 10.00. 
Fagerberg utreder vidare.   
 
5. Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 21 juni kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 
A i Norrtälje (ingång från gaveln, 1 tr. ner). Vänligen notera i almanackan!  
 
. 
Antecknat av  
 
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat: 
 
Gunnar Fagerberg  Håkan Widmark  


