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Föreningen Nenningesund – org.nr  802430-2153  justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 091022 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, 
Götgatan 14 A i Norrtälje. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Staffan Persson, 
Håkan Widmark, Birger Winbladh, Titti Winbladh, Anders Börjegård, Olle Zetterberg, 
Gunnar Fagerberg, samt revisorerna Svante Jansson och Nils Eriksson, Bo-Erik Lind 
(valberedningen) och Lennart Fröblom (Flottans män). Gäster: Ulf Lindqvist (Naturvatten 
AB), Jenny Bay Etteborn (Nenninge gård) och Bernt Lindstenz (Västergården, Åkerö). 
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet. Staffan Persson och Dahlström valdes till 
protokolljusterare.  
 
2. Anmälningsärenden 
• Dahlström berättade att Norrtälje kommunstyrelse den 26 oktober väntas ta ett beslut om en 
medfinansiering på  250 000 kr under förutsättning att EU-programmet Central Baltic beviljar 
en ansökan från föreningen om ett bidrag på cirka 750 000 kr. (Regelverket för Central Baltic 
säger att en fjärdedel av totalbeloppet – i detta fall 100 000 Euro – ska utgöras av lokal 
offentlig finansiering, se närmare nedan.) 
• Dahlström meddelade också att Länsstyrelsen i Stockholm nu formellt bekräftat att 
föreningens planer på att öppna Nenningesund kräver en myndighets- och domstolsprövning 
(Miljödomstolen) i enlighet med reglerna i miljöbalken. Detta har föreningen hela tiden 
förutsatt och den förestående miljöprövningen har hittills också styrt föreningens arbete med 
projektet.   
• Persson anmälde att Ann Axelsson har sammanställt en presentation av projektet 
Nenningesund som efter lite bearbetning också torde kunna användas i power-point-format. 
• Birger Winbladh arbetar med en liten artikel om projektet för tidningen På kryss (Svenska 
kryssarklubben)    
• Håkan Widmark meddelade att Skärgårdsstiftelsens vd Berndt Festin onsdagen den 28 
oktober kl 15.00 tar emot föreningens representanter för en diskussion kring föreningens 
projekt. Adress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen i Stockholm. (Stiftelsen drivs 
gemensamt av Stockholms landsting, Stockholms kommun och stiftelsen Stockholms 
Skärgård). OBS. den ändrade tidpunkten. 
• Dahlström anmälde att Krigsarkivet har hittat dokumentation kring Nenningesund och att 
föreningens representanter är välkomna dit onsdagen den 28 oktober kl 11.00 för visning och 
för att ta del av materialet. Adress: Banergatan 64 i Stockholm. 
 
3. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)         
 Ett utkast till MKB ligger klar. Utkastet bör kompletteras  bl a  i sin tekniska del. Ulf 
Lindqvist, Naturvatten AB, som på föreningens uppdrag arbetar med MKB:n, gästade mötet 
och diskuterade  punkter som kan behöva förtydligas. Det handlar bl a om hanteringen av 
sediment i Öjarn (Prästfjärdssidan), analys av ev metaller och näringsämnen i sedimentet, 
frågan om det har pågått industriell verksamhet i området (nej), uppskattning av båttrafik, ev 
påverkan av flora och fauna, beskrivning av kulturvärden och miljö i området. Lindqvist tar 
själv hand om sedimentanalysen, övrigt fördelades mellan styrelsemedlemmarna. Olle 
Zetterberg ordnar med bestämning av Öjarns yta, digitalt.  
 
4. Bernt Lindstenz (Västergården, Åkerö) informerade om sitt och sina grannars försök att  för 
några år sedan öppna Lilla Bålösund i Åkeröfjärden (mellan Bålö och Åkerö, Rådmansö). 
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Avsikten var att förbättra miljön och tillgängligheten i området och man fick också en 
vattendom som tillät en öppning av sundet. Men projektet stupade till slut på att det inte gick 
att få finansiering. Lindstenz & Co stöder nu  föreningens arbete med Nenningesund och 
hoppas att det får positiva effekter på ett ev nytt försök att öppna Lilla Bålösund.  
 
5. Ekonomi och Norrtälje kommuns inställning. 
Gunnar Fagerberg informerade om sitt, Birger Winbladhs och Jan Mosanders besök i Tallinn 
25 september där man träffade den estniska partnern för att diskutera en gemensam ansökan 
om medel ur EU-programmet Central Baltic. 
    I mötet, som pågick i drygt tre timmar, deltog tre tjänstemän från Tallinns stad, en konsult 
som representerade det estniska projektets del på Pakriöarna (Rågöarna), samt en 
specialiserad EU-konsult inhyrd av Tallinns stad. 
    Deltagarna från Sverige delgavs en muntlig komplettering av esternas projekt (som i 
huvudsak redan beskrivits per mejl), och Fagerberg och Winbladh informerade om projektet 
Nenningesund. Efter ett telefonbesked från Ålands regeringskansli om att man fortfarande vill 
haka på som partner beslöt mötet att dela upp bidragsansökan i två delar, med en mindre, 
förberedande ansökan omedelbart. 
   Ansökan – som är komplicerad – har administrerats, sammanställts och formellt skickats in 
den 15 oktober via den estniska EU-konsulten. Fagerberg  har med hjälp av Dahlström efter 
återkomsten från Tallinn lagt ner ett stort arbete för att från föreningens sida få fram alla de 
fakta och detaljer som krävdes för att få till en komplett ansökan. 
   Ansökan är benämnd Rebirth of the Islands and Archipelago Area (ung Pånyttfödelse av ö- 
och skärgårdsområde). Kortnamnet är Access (ung. Tillträde) och syftar på samtliga partners 
gemensamma tanke bakom ansökan: Att öka tillgängligheten i respektive skärgårdar för 
båttrafik och småbåtstrafik, med öppning av sund och bygge av hamnanläggningar. En viktig 
poäng är att det gemensamma projektet ligger inom området för kung Valdemars historiska 
segelled i de tre länderna. 
   Totalt ansöks nu om 1,2 miljoner Euro (i dagsläget drygt 12 miljoner kr). Den största delen 
av medlen avser Tallinn, där man redan kommit så långt i sitt projekt att man kan söka 
anläggningspengar. Föreningen och Pakriöarna söker medel för en förberedande del av 
respektive projekt. Poster som ingår i föreningens del: Viss projektering och undersökning, 
lantmäteriförrättning, del av miljöprövning, möten och seminarier, resor, trycksaker. 
Föreningen har t ex tagit på sig ett övergripande informationsansvar. Det inkluderar ett 
seminarium i Norrtälje 2010 som belyser det gemensamma syftet, samt en dokumentation av 
projekten.  
   Åland är formellt med i den första ansökan som ”ansluten partner” (”attached partner”) men 
söker än så länge inga belopp eftersom man inte hann bli klar med sitt underlag och sina 
kalkyler innan denna ansökningsperiod gick ut. 
    Sammanlagda resekostnader för föreningens tre representanter till mötet i Tallinn understeg 
2 000 kr.  
    Viktigt att notera: Det är en ansökan om medel som har gått in till Central Baltic. Det 
betyder inte rakt av att medel också kommer att beviljas.  
     I ett senare skede vill föreningen, tillsammans med partners, återkomma till Central Baltic-
programmet och ansöka om investeringskostnader.  
     
    Fagerberg redogjorde också för föreningens möte med ledningen för Norrtälje kommun den 
30 september (nedan kompletterat ur hans minnesanteckningar, i förkortad form): 
 
  -Från föreningens sida deltog styrelsemedlemmarna Gunnar Fagerberg, Birger Winbladh, 
Olle Zetterberg, Häkan Widmark och Anders Börjegård. Från kommunens sida deltog 
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kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M), 1:e viceordföranden Berit Jansson ( C ), 
ordföranden i Bygg- och miljönämnden Mats Hultin (M), samt några tjänstemän, bl a bygg- 
och miljöchefen Mats Viktorsson, biträdande bygg- och miljöchefen Sara Helmersson, 
planeringschefen Gunnel Löfqvist och näringslivschefen Dan Löfgren. 
  Fagerberg informerade först allmänt om läget just nu för föreningens projekt. Winbladh 
berättade om MKB:n, miljöprövningen och tog upp andra frågor som relaterar till projektet 
(kommunens planer på cykelbana i Södersviksområdet, vatten- och avloppsprojekteringen i 
samma område etc). 
     Fagerberg beskrev föreningens kontakter med partners på Åland och i Estland, mötet i 
Estland den 25 september och planerna på en gemensam ansökan om medel från Central 
Baltic. Kunde kommunen tänka sig att medverka med en finansiering på 250 000 kr , den 
lokala offentliga fjärdedel som krävs för att föreningen i en första omgång kan vara med och  
ansöka om 750 000 kr från Central Baltic (totalt 1 miljon kr, om ansökan beviljas)?    
   Kjell Jansson nämnde att kommunen har krav på sig att förbättra vattenkvaliteten i 
Norrtäljeviken, underförstått att föreningens projekt kunde bidra till detta. Winbladh 
påpekade att ”tröskeln” vid Breviks sund också var viktig och Jansson visade sig vara väl 
medveten om detta.  
    Avslutningsvis konstaterade Kjell Jansson att beslut om kommunens medel måste följa de 
kommunala rutinerna och att de kommunrepresentanter som deltog i mötet inte kunde ställa 
ut några löften. Man skulle återkomma.  
 
    Fagerberg och övriga representanter från föreningen tyckte efter mötet att 
kommunledningen visat en mycket positiv inställning till föreningens planer. 
     
    I början av oktober fick föreningen en begäran från Kjell Jansson att formellt lämna in en 
ansökan om medfinansieringen på 250 000 kr. Det skedde och efter det har kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat att tillstyrka ansökan. Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen den 26 
oktober (se ovan). Det ska noteras att medfinansieringen alltså är kopplad till ett eventuellt 
beviljande av medel från Central Baltic.   
 
6.  Vattendirektivet och Norrtäljeviken 
Anders Börjegård hör efter hos kommunen vad det är som gäller: Finns det ett föreläggande 
och vilket är kravet i så fall på kommunen? 
 
7.  EU-programmet Leader+ (Uross)  
Persson har till Leader+  kansli lämnat in en  s k  intresseanmälan om bidrag och väntar på 
återkoppling och preliminär bedömning innan slutlig ansökan lämnas in.  
  
 8. Föreningens nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 24 november kl 18.30 i Flottans Mäns 
klubblokal, Götgatan 14 A i Norrtälje. Vänligen notera i almanackan!  
 
Antecknat av  
 
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat: 
 
Mats Dahlström                                             Staffan Persson 


