Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 080915 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal,
Götgatan 14 A i Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Anders Börjegård, Jan Mosander,
Ann Axelsson, Gunnar Fagerberg, Staffan Persson. Dessutom: Svante Jansson och Nils
Eriksson (revisorer), samt Lennart Fröblom (Flottans män).
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Ann Axelsson och Staffan Persson valdes till
protokolljusterare.
2. Anmälningsärenden.
Staffan Persson ser till att skylten www.nenningesund.se sätts upp på nytt i svackan vid väg
1032 mot Södersvik (där sundet är tänkt att öppnas). Ann Axelsson är fortsatt sysselsatt med
att uppgradera hemsidan. Dahlström har haft kontakt med Länsstyrelsen i Stockholm, Christer
Söderäng, och rådgjort om det kommande samrådsförfarandet och miljöprövningen. En
detaljerad beskrivning av själva processen finns på
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/miljo_och_halsa/miljoskydd/Att_soka_tillstand_vatten
verksamhet_070405.pdf
Det är möjligt att föreningen så småningom måste ombildas till en samfällighetsförening för
att vara behörig att ansöka om miljöprövning. Det centrala just nu är dock att få klart med
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n).
3. Ekonomigruppen.
Persson samtalar löpande med ett antal stiftelser som fått propåer om bidrag till en öppning av
Nenningesund. Gunnar Fagerberg ordnar så att föreningens projekt kommer upp på EUprogrammet Central Baltics anslagstavla för partnersök. Den andra EUfinansieringsmöjligheten, det s k Leader + -programmet kommer nu att presenteras i
Roslagen. Mosander kollar till nästa möte läget i det ev. samarbetet med Åland (Central
Baltic).
Olle Zetterberg har meddelat att det fortfarande ser ut som om föreningen kan få viss
sponsring för att täcka kostnaderna för grundkartan. Han har själv hittills för föreningens del
lagt ut 20.000 kronor i kartdelen. Det tillkommer en kostnad för att få en exakt inmätning av
det tänkta sundet.
4. Fagerberg meddelade att han informerat de 30-40 deltagarna på Nenninge vägförenings
årsmöte om projektet Nenningesund. Budskapet var en förkortad version av den information
som föreningen lämnade på det allmänna informationsmötet den 17 juli i Rådmansö
församlingshem. Dahlström och Fagerberg kommer att sammanträffa med vägföreningens
ordförande och ytterligare diskutera projektet med honom.
Ägarna till Nenninge 2:8 har ställt ett antal frågor om projektet. Axelsson har haft kontakt
med dem och svarat på frågorna.
5. Dahlström meddelade att föreningens behållning på bankkontot per 080903 var 127.910
kronor.
6. Övriga frågor.
En fastighetsägare vid Västergården (intill Lilla Bålösund, Åkeröfjärden), Bernt Lindstenz,
har hört av sig till Dahlström för att utröna möjligheterna till ett samarbete med föreningen

kring en uppmuddring av Lilla Bålösund (mellan Bålö och Västergården). Fram till 1996
fanns en vattendom med tillstånd att muddra upp sundet, men projektet föll p g a att det då
inte gick att få det finansierat. Mötet beslöt att bjuda in Lindstenz till nästa styrelsemöte.
Norrtälje kommun anordnar den 9 oktober en ”vattendag”. Anders Börjegård kommer att vara
där och rapporterar till nästa styrelsemöte om det som kan vara av intresse för föreningen.
7. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 21 oktober kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal,
Götgatan 14 A i Norrtälje (ingång från gaveln,1 tr. ner). Utöver styrelsen är givetvis alla
funktionärer välkomna. Notera i almanackan!
Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat:
Ann Axelsson

Staffan Persson

