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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 081125 kl 18.30 på Mats Dahlströms kontor, Lilla
Brogatan 6 i Norrtälje. (Mötet fick i sista stund flyttas p g a snöoväder som gjorde det omöjligt att
komma in i Flottans mäns klubblokal.)
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Anders Börjegård, Olle
Zetterberg, Staffan Persson, Birger Winbladh, Gunnar Fagerberg. Dessutom: Bo Erik Lind
(valberedningen), Svante Jansson (revisor), Lennart Fröblom (Flottans män) samt Ulf Lindqvist
(Naturvatten AB).
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Staffan Persson och Olle Zetterberg valdes till
protokolljusterare.
2. Ulf Lindqvist från Naturvatten AB redogjorde för resultaten från miljöutredningen. Resultaten
kan kort sammanfattas så här (den fullständiga rapporten väntas vara klar i slutet av december):
Analysomfång
Vattenanalyser - vinter, vår, sommar och höst
Sedimentanalyser
Vattenstånd
Temperaturmätningar
Vegetationsinventering
Vattenanalyser
Siktdjupet i medeltal större i Höggarnsfjärden
Högre salinitet i Höggarnsfjärden (större vattenomsättning)
Näringsrikare vatten i Prästfjärden
Större växtplanktonblomningar i Prästfjärden
Sämre syrgasförhållanden vid bottnarna i Prästfjärden
Vattenstånd
Mätt under perioden juli-december 2007
Små skillnader mellan vikarna
Förändringar går snabbare i Höggarnsfjärden
Vattentemperatur
Mätt under perioden april-september
Små skillnader mellan vikarna
Prästfjärden något varmare jämfört med Höggarnsfjärden
Vegetation
Inventering utförd september 2008
I Höggarnsfjärden var vegetationen nära heltäckande till 2,4 meters djup. Vid inventeringen noterades rikligt med
snäckor och fiskyngel bland vegetationen.
I Prästfjärdens inre delar förekom endast havsnajas med en täckningsgrad av i medeltal knappt sju procent.
Inga rödlistade eller särskilt ovanliga arter påträffades i någon av vikarna.
Sammanfattning
Vattenanalyserna pekar på en något bättre vattenkvalitet i Höggarnsfjärden.
Vattenståndsmätningarna visar att vattennivåskillnaderna mellan vikarna är små, <5 > cm. Variationen är snabbare i
Höggarnsfjärden.
Vattnet var varmast i Prästfjärden, i medeltal ca 1°.
I Prästfjärdens inre delar förekom endast havsnajas med en täckningsgrad av i medeltal knappt sju procent.
Inga rödlistade eller särskilt ovanliga arter påträffades i någon av vikarna.

Ulf Lindqvists personliga bedömning av utredningsresultatet: ”Det är svårt att se att det skulle vara
negativt för en fortsättning av projektet”.
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Dahlström noterade att när den fullständiga miljörapporten är klar så återstår själva
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Den är ännu inte finansierad, men bör färdigställas under
våren eftersom den utgör grund för hela projektet. Mötet beslöt att låta Naturvatten AB lämna en
offert på MKB:delen.
3. Zetterberg anmälde att grundkartan över projektområdet är färdig. Inmätning av signifikativa
punkter har gjorts. Zetterberg har förskottsbetalat arbetet med egna medel. Han kontaktar
Lantmäteriet och utreder kostnaden för en gränsbestämning som ev. måste göras. På den nya kartan
torde det nu vara möjligt att i huvudsak lägga ut ett utkast för sträckningen av ett öppnat
Nenningesund.
4. Birger Winbladh rapporterade att han kommer att tala med länsstyrelsen om frågor kring
frekvens av båttrafik/miljöpåverkan. Han kontaktar också marinarkeolog för info om ev.
arkeologiska frågor i samband med projektet.
5. Framlidne folkskolläraren mm. Manfred Ohlson har i Rospiggen, Roslagens
Sjöfartsminnesförenings årsbok för 1972, skrivit en artikel om Nenningesunds historia. Föreningen
skulle ev. kunna publicera delar av den på sin hemsida, under avdelningen ”Historiskt”. Men
tillstånd behövs (upphovsrätt). Zetterberg kontaktar anhörig till Ohlson.
6. Mosander anmälde att han haft förnyad kontakt med Ålands trafikminister Runar Karlsson
angående samarbete/partnerskap i ansökan om medel från EU-programmet Central Baltic. Den
åländska regeringen har planer på att låta muddra upp Sandösund (Vårdö, östra Åland) där Central
Baltic-finansiering är intressant. Men det är meningslöst att muddra upp sundet om man inte
kombinerar det med ett nytt brobygge. Den nuvarande bron fungerar inte för båtpassage.
Regeringen har därför i sitt liggande budgetförslag äskat pengar till en ny bro. Lagtinget (Ålands
riksdag) tar ställning till detta i slutet av december. Blir det grönt ljus för ny bro, då går Åland in för
muddringspengar via Central Baltic. Där kan Föreningen Nenningesund bli partner och söka medel
för sitt eget projekt.
7. Staffan Persson noterade att Skärgårdsstiftelsen, som ställt sig positiv till föreningens projekt,
sedan några år driver ett eget muddringsprojekt i Ryssundet i Stockholms södra skärgård. Stiftelsen
torde ha mycket erfarenhet och kompetens i ämnet som föreningen skulle kunna ha nytta av.
Persson utreder om någon från stiftelsen kan gästa föreningen och informera.
8. Föreningens informationsblad har tagit slut. Dahlström skriver ut nya.
9. Gunnar Fagerberg anmälde att han bildat en arbetsgrupp med medlemmar från Nenningesidan
som från årsskiftet inriktar sig på att utöka informationen om föreningens projekt till tomtägarna
och vägintressenterna på Nenningeområdet. (På förra mötet framkom det att en del av dem inte känt
sig tillräckligt informerade om projektplanerna.)
10. Nästa styrelsemöte hålls lördagen den 27 december kl 12.00 hos Olle Zetterberg, Nyängsvägen
i Gräddö by. Vägbeskrivning: Nyängsvägen är andra avtagsväg till vänster, efter den gamla affären
(när man kör från Södersvik). Fortsätt 250 m till brevlådor på höger sida, ta till vänster och till
vänster igen – stort vitt hus med dubbelgarage. OBS tiden och platsen! Alla funktionärer välkomna!
Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat:
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Staffan Persson

Olle Zetterberg

