
Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e.post, telefon 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 071127 kl 18.30 i Flottans Mäns klubblokal, Götgatan 14 
A i Norrtälje.  
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Birger Winbladh, Titti Winbladh, Robert Etteborn, Mats 
Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Gunnar Fagerberg, Olle Zetterberg och Staffan Persson. 
Dessutom: Bo-Erik Lind och Lennart Fröblom (Flottans Män). 
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Birger Winbladh och Gunnar Fagerberg valdes till 
protokolljusterare. 

 
2. Robert Etteborn har fått fram en flygbild över området kring Nenningesund. Fotografen, Göran 
Hedberg, är också grafiker och har ritat in det tänkta sundet på bilden. Den kommer snarast att 
läggas ut på hemsidan. Hedberg har upphovsrätt till flygbilden. Han önskar och får 1 års gratis 
medlemskap i föreningen mot att han upplåter bilden till föreningen. 

 
3. Olle Zetterbergs underlag och adresslistor för gemensamhetsföreningar som kan tänkas ha 
intresse för föreningens projekt lämnas över till Ann Axelsson i informationsgruppen. Zetterberg 
har via kommunen muntligen fått ett preliminärt pris för att ta fram de grundkartor som behövs för 
projektet, 5 000 kronor plus moms. Det är möjligt att sponsor finns för denna utgift. 

 
4. Vattenundersökningen som gjordes som ett elevarbete av tre elever vid Rodenskolans 
gymnasium i Norrtälje har nu lagts ut på föreningens hemsida. 

 
5. Gunnar Fagerberg meddelade att EU-programmet Central Baltic som kan vara intressant som 
finansieringskälla för projektet Nenningesund har blivit ytterligare försenat. Länsstyrelsen väntas 
senare i veckan lämna en mer utförlig information om programmet till Norrtälje kommun. 
Fagerberg håller kontakt med kommunens representant i ärendet. 
 
6. Ekonomifrågor. 
Staffan Persson har fått en offert på brevpapper med föreningens blå logotyp: 1:08 kr/st för 2 000 
brevpapper. Mötet beslöt att beställa 4 000 st. brevpapper att bl a användas i föreningens 
informationsutskick. 
 
7. Informationsgruppen. 
Ann Axelsson, som har hand om hemsidan, har meddelat att man sannolikt, för att förenkla 
hanteringen, kommer att byta plattform för den. 
 
8. Miljögruppen. 
Birger Winbladh har inlett arbetet med att försöka beräkna trafiktätheten i ett öppnat Nenningesund. 
Om man tar Väddö kanal som jämförelse så visar de senaste siffrorna där en årstrafik på cirka 22 
000 båtar. En mycket stor del av dem är dock segelbåtar, som alltså inte kommer att kunna gå 
genom Nenningesund.  
Winbladh har också etablerat kontakt med Fiskeristyrelsen. Kontakt kommer även att tas med 
Sjöfartsverket och Stockholms hamn AB (hamnen i Kapellskär) för bl a synpunkter kring 
sjösäkerheten för småbåtar som rör sig i vattnen kring och öster om Rådmansö – Kapellskär. 

 
9. Medlemmarna i Gubbuddens tomtägarförening, som i somras träffade ordf. Dahlström och sekr. 
Mosander vid ett extra informationsmöte på sitt område, ska få ett separat utskick från föreningen. 
Mosander och Axelsson samordnar detta. 

 



 
10. Det informerades om ett annat genomfört och lyckat muddringsprojekt i skärgården mot 
Furusund: Urö Byalag har med framgång låtit muddra upp inloppet till Tomtviken nordost om 
Vettershaga.  
 
11. Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 14 januari 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 
 
Prtokollet justerat: 
 
 
Gunnar Fagerberg   Birger Winbladh  
 
 
. 


