1
Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 091124 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal,
Götgatan 14 A i Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Ann Axelsson,
Staffan Persson, Håkan Widmark, Birger Winbladh, Anders Börjegård, Olle Zetterberg,
Gunnar Fagerberg, samt Svante Jansson och Nils Eriksson (revisorer) och Bo-Erik Lind
(valberedningen).
1. Mats Dahlström öppnade mötet. Staffan Persson och Ann Axelsson valdes till
protokolljusterare.
2. Anmälningsärenden
• Ansökan om medel EU-programmet Central Baltic (se förra protokollet): Kansliet för
Central Baltic har krävt ett antal kompletteringar, en gällde föreningens momsstatus. Gunnar
Fagerberg har författat och sänt in kompletteringen, Fagerberg och Jan Mosander har å
styrelsens vägnar tillsammans undertecknat den. Svar på ansökan väntas någon gång under
början av nästa år.
• Norrtälje kommunstyrelse har den 26 oktober beslutat om medfinansiering på cirka. 250.000
kr under förutsättning att Central Baltic beviljar det ansökta bidraget på cirka 750.000 kr.
• Norrtelje Tidning har i en notis 29 oktober berättat om kommunstyrelsens beslut.
• Birger Winbladh har till Svenska kryssarklubbens tidning På kryss lämnat illustration och
text om föreningens projekt.
• Skärgårdsstiftelsens vd Berndt Festin tog 28 oktober emot föreningens representanter för
information i stiftelsens lokaler på Skeppsholmen, Stockholm. Närvarande från föreningen:
Håkan Widmark, Birger Winbladh, Lennart Fröblom och Staffan Persson. Föreningen kan dra
nytta av stiftelsens erfarenheter från muddringsprojektet i Ryssundet (Utö-Rånö i Stockholms
södra skärgård, öster om Mysingen).
• Dahlström och Fröblom gästade 28 oktober Krigsarkivet på initiativ av arkivarie Anders
Thornström. Arkivet innehåller mycket material med anknytning till det historiska i
föreningens projekt. En kartskiss och en promemoria från arkivet kommer att läggas ut på
föreningens hemsida. Promemorian är författad 1875 av löjtnanten Carl Lagercrantz. Den
beskriver Nenningesund och dess omgivningar ur dåtida försvarssynpunkt. Texten har
”översatts” och gjorts läsbar av arkivarie Thornström.
3. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)
Den tekniska beskrivningen för MKB:n är ännu ofullständig. Föreningen väntar på
Naturvatten AB:s sedimentanalys. Olle Zetterberg har räknat fram, digitalt, att Öjarns yta är
ccirka 42.000 kvm (0-linjen). Med hittills kända data är det t v vanskligt att beräkna mängder
sediment/slam som måste tas upp – beror på varierande djup och konsistens (vattenhalt) i
sedimentet/slammet. Djupet är svårt att beräkna. En fastighetsägare som var aktiv i ett tidigare
försök att öppna Nenningesund har, enligt uppgift, mer fakta om slammet. Ann Axelsson
försöker ta reda på mer om detta. Winbladh kontaktar Naturvatten AB.
4. Ansökan om medel från EU-programmet Leader + (Uross).
Persson rapporterade att han fortfarande, efter förberedande kontakter och intresseanmälan,
väntar på svar och preliminär bedömning från programmets kansli.
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5. Styrelsen för Lågarö byamän samfällighetsförening, som i egenskap av fastighetsägare är
intressent i föreningens projekt, uppges ha avgått. Länsstyrelsen i Stockholm ska därmed ha
tagit över förvaltningen av byalaget. Dahlström kontaktar Länsstyrelsen för besked. Fagerberg
informerar fortlöpande tomtägarföreningen i Nenninge om projektet.
6. Närmast berörda tomtägare ska kontaktas, kallas till särskilt möte, preliminärt i slutet av
januari, och informeras om projektet. Axelsson sammanställer lista över såväl enskilda som
kollektiva intressenter (ex. byamän, kyrkan/församlingen, tomt/vägföreningar). Winbladh
skriver förslag till inbjudan. Nils Eriksson utreder möteslokal.
7. Styrelsen beslöt att tillsammans med kallelse till nästa årsmöte också sända ut anmaning
om nästa års medlemsavgifter. Det finns nu ett uppdaterat medlemsregister som gör
avgiftshanteringen mer överblickbar än tidigare.
8. Föreningens nästa styrelsemöte hålls söndagen den 27 december kl 12.00 hos Birger och
Titti Winbladh på Udden ute vid Hattsundet. Vägbeskrivning följer separat. Notera i
almanackan!
Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat:
Ann Axelsson

Staffan Persson

