Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 101118 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14
A i Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Olle Zetterberg och Håkan
Widmark. Dessutom: Bo-Erik Lind (valberedningen) samt Lennart Fröblom (Flottans män).
1. Mats Dahlström öppnade mötet. Olle Zetterberg och Håkan Widmark valdes till
protokolljusterare.
2. Olle Zetterberg briefade kort, med stöd av Gunnar Fagerbergs anteckningar, om förmiddagens
möte med delar av Norrtälje kommuns ledning (bl a kommunstyrelsens ordf. Kjell Jansson, M, 1:e
viceordförande i kommunstyrelsen Berit Jansson, C, ordförande i Bygg- och miljönämnden Mats
Hultin, M, planerings- och utvecklingschefen Gunnel Löfqvist, näringslivschefen Dan Löfgren,
bygg- och miljöchefen Sara Helmersson, Mats Viktorsson från kommunens tillväxtberedning). Från
föreningens sida deltog Olle Zetterberg, Gunnar Fagerberg, Birger Winbladh och Anders Börjegård.
Zetterberg om mötet:
”Fagerberg konstaterade att föreningen i det kommande arbetet kan behöva ett starkare stöd från
kommunen. Kjell Jansson noterade att kommunen helhjärtat, av två skäl, stöder projektet
Nenningesund (bättre vatten och ökad tillgänglighet för besöksnäringen), men att man vill att
föreningens ideella engagemang ska ligga kvar i projektet. Föreningens representanter förklarade att
stöd och ideellt engagemang måste gå att kombinera. Det diskuterades om föreningens projekt till
någon del kan samordnas med ett vattenreningsprojekt där kommunen redan fått finansiering ur
Central Baltic-programmet. Kommunen och tre andra kommunala partners ( Nystad i västra
Finland, Pihtla kommun på Ösel-Estland och Östhammars kommun) driver ett program för bättre
vatten i Östersjön, där man för Norrtäljes del inriktat sig bland annat på Norrtäljeviken. Mötet
skedde i positiv anda och Kjell Jansson lovade att efter interna överläggningar snarast återkomma
med närmare besked om kommunens medverkan.”
3. Mötet beslutade att Mats Dahlström skriver ett brev till kommunledningen och bekräftar
föreningens ideella engagemang i projektet (”Det är självklart att vi efter att redan ha lagt ner flera
års arbete tänker vara med och föra projektet i mål. Ett stöd från kommunen snarare sporrar oss.”).
4. Birger Winbladh har efter kontakt med Naturvatten AB rapporterat att det saknas vissa tekniska
detaljer i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n). Zetterberg ordnar med enklare teknisk
komplettering som ska ingå i MKB:n när den går vidare till Miljödomstolen. Domstolen torde
återkomma om den anser att det behövs mer detaljerade beskrivningar och utredningar.
5. Anmälningsärenden
• Dahlström meddelade att han brevledes kontaktat kommunens tekniska kontor och bett dem notera
planerna för Nenningesund när kommunen nu projekterar cykel- och gångväg från Södersvik mot
Nenninge. Kontorets VA-chef, Bertil Rusk, har svarat och försäkrat att man har föreningens projekt
i åtanke och kommer att höra av sig när det finns mer att berätta.
• Ann Axelsson har rapporterat att omgjord och bättre hemsida är på gång. Mera info på nästa
styrelsemöte.
• Artikeln om föreningens projekt i oktobernumret av Roslagens Bomarknad, kan den läggas ut på
föreningens hemsida? Är bl a upphovsrättsfråga. Mosander kollar med Axelsson.
• Fagerberg har anmält att tiden för nästa omgång ansökningar om medel ur Central Baltic är
förlängd till 30 november. (Föreningen lämnar in ansökan tillsammans med partners i Estland och
på Åland.)

6. Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 16 december kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal,
Götgatan 14 A i Norrtälje (ingång från gaveln, 1 tr. ner). Vänligen notera i almanackan!
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