
Föreningen Nenningesund – org.nr  802430-2153                            justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 101026 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 
A i Norrtälje. 
  
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Anders Börjegård,  Staffan 
Persson, Ann Axelsson, Olle Zetterberg och Håkan Widmark. Dessutom: Nils Eriksson (revisor), 
Bo-Erik Lind (valberedningen) samt Lennart Fröblom (Flottans män). 
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet. Staffan Persson och Ann Axelsson valdes till protokolljusterare.  
 
2. Central Baltic – ny ansökan: I Tallinn hölls 20 oktober med kort varsel ett möte för att förbereda 
den nya ansökan om medel från EU-programmet Central Baltic. Från föreningens sida deltog 
Gunnar Fagerberg och Jan Mosander, från den estniska sidan två estniska partners, Tallinns stad 
och Paldiski kommun. Mosander briefade styrelsen kort om mötet i Tallinn. Föreningen kommer  – 
under förutsättning att EU-medel beviljas – att ansvara för en stor del av informationsarbetet kring 
de gemensamma projekten. (bl a  hemsida, tre konferenser, olika typer av informationsmaterial). 
Föreningens del av konsultkostnaderna för ansökan är preliminärt drygt kr 8 000 kronor.  
 
3. Anmälningsärenden 
• Kjell Jansson, omvalt moderat kommunalråd i Norrtälje, tar den 18 november emot föreningens 
respresentanter för en fortsatt diskussion kring föreningens projekt, kommunens engagemang etc. 
• Anders Börjegård har bl a via lokala LRF och tjänstemän i kommunen fått veta att kommunen 
planerar gång/cykelväg inte bara längs sträckan Södersvik – Rådmansö skola utan också från 
Södersvik via Torstenboda mot Frötuna skola (gamla vägen från Södersvik till Norrtälje). Styrelsen 
konstaterade, bl a med tanke på överfarten över ett öppnat Nenningesund (väg 1032), att det är 
viktigt att föreningen har fortlöpande kontakt med kommunen om planerna. Dahlström skriver till 
kommunen om detta. Enligt Börjegård kommer väg 1032 också att förbättras eftersom den i nödfall 
ska fungera som omledningsväg när E18 i en nära framtid görs ”mötesfri” mellan Norrtälje och 
Kapellskär. Den nya V/A ledningen från E18 till Södersvik kommer, som det nu ser ut, inte att dras 
längs väg 1032 över Nenningesund utan i stället väster om sundet, genom Höggarnsfjärden.  
• Axelsson rapporterade att Roslagens bomarknad, en gratistidning med spridning i Roslagen och 
till alla som äger en fritidsfastighet i Roslagen, i sitt kommande nummer berättar om föreningens 
projekt.  
• Persson anmälde att föreningen nu har 265 medlemmar, samt att föreningen av Lennart Fröblom, 
en av initiativtagarna, fått en donation på 2.000 kr.  
      
4. På Axelssons inrådan beslöt mötet att göra om föreningens hemsida så att den blir mer 
lätthanterlig och informativ. Axelsson har en kontakt som torde kunna ordna detta för mellan 2.000 
och 3.000 kr   
 
5. Ska föreningen starta en Facebook-grupp? Persson utreder det praktiska.  
 
6. Mötet beslöt utreda om föreningen kan få visa upp sig på den årliga Hamnfesten i i Räfsnäs, på 
samma sätt som man är med på Rådmansödagen.  
 
7. Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 18 november kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, 
Götgatan 14 A (ingång från gaveln, 1 tr. ner). Vänligen notera i almanackan!  
 
Antecknat av  
 
Jan Mosander 
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