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Den ideella Föreningen Nenningesund arbetar för att öppna vattenvägen som skulle göra
Rådmansö till en ö igen. Sundet ska gå i sin ursprungliga sträckning söder om Södersvik i
Norrtälje kommun mellan Höggarnsfjärden i väster och Prästfjärden. Om sundet öppnas får
man en skyddad inre farled för mindre båtar hela vägen från Nynäshamn till Öregrund.

Ett öppet sund skulle innebära:
• En skyddad genväg för småbåtar hela vägen från Nynäshamn till Öregrund
• Ett rikare friluftsliv för boende och besökare både till sjöss och på land med strövområden
längs med sundet
• Fler besökare till närområdet och till Norrtälje tätort
• I förlängningen en möjlighet till nya arbetstillfällen inom besöksnäringen
• Mer fisk och fågel i området
• Ett historiskt arv som väcks till liv
• Rådmansö blir en ö igen
Vår målsättning är:
Att förändra otillgängliga marker till ett levande närområde med båt-, kanot- och friluftsliv.
Bakgrund och frågor vi måste svara på:
Föreningen bildades i sin nuvarande form 2007 och lämnade redan 2013 in en ansökan om
tillstånd att öppna sundet till Mark- och miljödomstolen. Denna togs inte upp till behandling
eftersom domstolen såg avgörande brister i ansökan – delvis beroende på att länsstyrelsen
under projektets gång klassat upp dess miljöpåverkan, men även för att andra avgörande
uppgifter och avtal saknades. Sedan dess har föreningen jobbat för att färdigställa en ny
ansökan. Under det gångna året har detta arbete intensifierats. Detta är vad vi måste göra
för att skapa en ny komplett ansökan till domstolen:
• Genomföra en geoteknisk undersökning (denna ger svar på hur vi ska konstruera sundet
och var vi kan lägga upp muddermassor)
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• Komplettera miljökonsekvensbeskrivningen (vi behöver bl a ta fler prover för att
undersöka vad muddermassorna består av, samt utreda strömningsförutsättningarna mellan
vikarna ytterligare)
• Uppdatera rådighetsavtal
• Fler samråd med direkt berörda och myndigheter
• Konstruera en lösning för huvudmannaskapet för sundet
Under större delen av året har vi fokuserat på att hitta finansiering till den geotekniska
undersökningen. Under våren jobbade vi på inrådan av våra kontaktpersoner på Norrtälje
kommun med att sätta samman en ansökan till kommunen. Vi färdigställde och lämnade in
en ansökan om att få ett bidrag på 613 000 kr direkt efter sommaren. Utöver den
geotekniska undersökningen omfattade den bl a även kostnaden för att lämna in ansökan till
domstolen samt ytterligare omkostnader i samband med undersökningen. Kommunen valde
att inte bifalla denna ansökan. Vi har dock ett fortsatt bra samarbete med kommunen där vi
nu konkret arbetar för att hitta en gemensam konstruktion för huvudmannaskapet.
Parallellt ansökte vi om ett anslag på 350 000 kr hos Leader Stockholmsbygd, som bifölls av
deras styrelse i december. Denna rekommendation ska nu i mars godkännas av
Jordbruksverket. Vår förhoppning är därmed att kunna sätta igång den geotekniska
undersökningen under våren, vilket skulle vara det första verkligt konkreta steget för att
förverkliga sundet. Leader är en fond vars pengar kommer från EU, staten och medverkande
kommuner. Leader Stockholmsbygd är ett av 48 Leaderområden i Sverige och man arbetar
för att skapa en attraktiv bygd att bo och verka i och att besöka. Ökad hållbarhet och lokalt
ledd utveckling är andra målsättningar.
Under året har vi också genomfört en medlemskampanj som gett föreningen ca 60 nya
betalande hushåll – vi har ett familjemedlemsskap, där flera individer kan ingå. Totalt fick vi
förra året in medlemsavgifter från 210. Medlemskampanjen bestod av information i
brevlådor, i sociala medier och på hemsidan. Vi genomförde också fyra vandringar längs
kanalen, både öppna och efter önskemål, totalt deltog ett 70-tal personer på dessa
vandringar – helt klart ett nytt rekord. Föreningen har också hållit möten med enskilda
tomtföreningar och deltog som vanligt på Rådmansödagen.

Vi ordnade också en specialvandring för kommunen där våra kontaktpersoner samt tre
politiker deltog:
• Ingrid Landin (mp)
• Margareta Lundgren (s)
• Anders Olander (c)
• Tobias Arvidsson, samhällsbyggnadsdirektör
• Erik Klockare, exploateringsingenjör
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Styrelsen har också insett vikten och nyttan av att få stöd av och samarbeta med lokala
företagare, som kan gynnas av en ökad besökstillströmning till område. Vi tror detta är en
viktig pusselbit för att visa på nyttan med sundet och vad lokalsamhället kan vinna på ett
öppet sund och vi har aktivt börjat arbeta med att värva stöd härifrån. Rådmansö Frötuna
företagareförening stöttar nu projektet officiellt och vi har även inlett samtal med Norrtälje
handelsstad om hur vi kan samarbeta. Visit Roslagen är en annan intressent som bl a
stöttade projektet i ansökan till Leader.
På nenningesund.se informerar föreningen regelbundet om projektet, där finns också
bakgrundsmaterial, bilder och protokoll från styrelsens möten. Hemsidan har under året fått
en ansiktslyftning som gör det lättare att hitta information och nyheter – den har också blivit
mer aptitlig. Föreningen är överlag mer aktiva på sociala medier för att hela tiden informera
om projektet och för att värva medlemmar.
Sammanfattningsvis har det varit ett händelserikt år som kröntes av beskedet från Leader.
Utöver det förordade anslaget ser styrelsen detta som ett erkännande av intresset för
projektet – ett kvitto på att det är prioriterat och att vi arbetar på rätt sätt.
Styrelsen har under året haft denna sammansättning:
Ordförande
Ann Axelsson, Nenninge
Ledamöter
Birger Winbladh, Hattsundet
Jan Mosander, Hattsundet
Christina Söderman, Nenninge
Staffan Persson, Nenninge
Bjarne Bjurström, Hattsundet
Mats Öhlin, Nenninge
Suppleanter
Tor Sjölinder, Västanvik,
Anders Börjegård, Räfsnäs,
Christer Sandström, Södersvik
Mikael Morén, Björknäs
Revisorer
Göran Nygren, Nenninge,
Kerstin Dahlström, Harängen
Revisorssuppleant
Ann Bogren-Mattsson, Nenninge
Valberedning
Gunnar Fagerberg, Nenninge, (sammankallande)
Mikael Andersson, Nenninge,
Yvonne Jansson, Västanvik
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