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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 150813 kl 18.30 hos Christina Söderman i Nenninge,
Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Gunnar Fagerberg (ordf.), Birger Winbladh, Mats Tengdelius, Jan
Mosander, Mikael Andersson (valberedningen), Ann Axelsson och Christina Söderman. Dessutom:
Nils Eriksson (Flottans män).
1. Gunnar Fagerberg öppnade mötet. Jan Mosander förde protokollet och Ann Axelsson och Mikael
Andersson valdes till protokolljusterare.
2. Kontaktperson i kommunen.
Fagerberg har efter otaliga försök att nå kommunledningen till slut lyckats få kontakt med
kommunalrådet i Norrtälje, Ulrika Falk (S), för besked om vem som efterträder avgångne
kommundirektören Per Nordenstam som föreningens kontaktperson. Frågan har varit aktuell hos
kommunledningen sedan i maj, men synes där ha fallit mellan stolarna. Beskedet nu är att tf
kommundirektören Sören Fredriksson formellt fungerar som kontaktperson, men det är möjligt att
han delegerar rollen. Ulrika Falk har lovat (150813) att snarast återkomma i ärendet.
3. Förberedelserna för ny ansökan till Mark- och miljödomstolen.
Allmänt: Sommartid och semestrar för många berörda och ansvariga har försenat handläggningen
av flera detaljfrågor.
• Illustrationsmaterial. Det måste till experthjälp för att på ett bra och belysande sätt använda
drönarbilderna som underlag i landskapsarkitekternas illustrationer. Staffan Persson har meddelat
att han direkt efter semestrarna torde få hjälp med detta av en art director. Fagerberg kollar om
arkitekterna ev. kan bidra.
• Rådighetsavtalen, och om de är formulerade på bästa sätt. Mats Tengdelius kontakt/expert hade
glömt hela ärendet. Samtal fortsätter.
• Huvudmannaskapet för Nenningesund. Föreningen arbetar vidare med Tengdelius idéskiss som
utgår från en organisationsform som praktiseras av Upplandsstiftelsen (som inte är en stiftelse i
gängse mening – jfr protokollet från styrelsemötet 150519). Dialog kring detta pågår med juridisk
expertis.
• Länsstyrelsen (Lst) och minnesanteckningarna från mötet med föreningens representanter hösten
2014. Lst fick anteckningarna i april för ev. kommentarer, och bad då om betänketid över
sommaren. Fagerberg rapporterade att Lst nu har meddelat att man i slutet av augusti (25.8) på ett
internt möte ska diskutera ev. oklara frågor och sedan återkommer, även vad gäller utläckage,
lakvatten. På Lst överväger man också att besöka området längs Nenningesund för att på plats bilda
sig en uppfattning om projektet.
• Liten arkeologisk undersökning. Fagerberg rapporterade att Lst:s arkeologiansvariga kontaktat
sina konsulter för begäran om offert för utredningen. Besked inom någon vecka.
• Fakta om båttrafiken (föroreningar, förhållandet mellan 2- och 4-taktsmotorer). Birger Winbladh
har kompletterat tidigare uppgifter. Han berättade att han under semesterveckorna försökt uppskatta
trafiken i Hattsundet med båtar av en storlek som bedömdes kunna gå igenom Nenningesund.
Sammanfattat, vid bra väder 25-35 utpasserande båtar före kl 15, vid mulet väder 5-20 båtar.
Senare utpassage liten. Vad gäller motortyp så har uppskattningsvis 4 av 10 båtar drivits av 4taktsmotorer, 5/10 av 2-taktsmotorer, 1 av inombordsmotor, färre än 1/10 av gamla 2-taktare
(kikarbedömning). Bedömningen av motortyper har gjorts vid 5 tillfällen (serier om ca. 10
båtar/tillfälle). Vid närbelägna bryggor har Winbladh & Co inventerat 63 stillaliggande båtar
(bedömda att kunna gå genom ett öppnat Nenningesund). Av dem drevs 8 av gamla 2-taktare (6 satt
på små roddbåtar). Antalet stora 4-taktare (över 45 hk) var uppskattningsvis 2 av 5. Slutsatser: Det
fanns fler gamla 2-taktare i det stillaliggande båtbeståndet än bland båtarna som passerade ut ur
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Hattsundet. Andelen gamla 2-taktare som används mer frekvent förefaller låg. Trafikintensiteten i
Hattsundet har i år varit relativt låg även under semestertiden, sannolikt pga väderläget.
Mikael Andersson försöker göra en uppskattning av antalet 2-takts- visavi 4-taktsmotorer på
stillaliggande båtar i Nenningeområdet (båtar som förväntas kunna gå igenom Nenningesund).
• Grundkarta, muddringsområden. På mötet 150624 beslöt styrelsen att beställa kartan av Norrtälje
kommun. Själva beställningen visade sig kräva ytterligare formaliteter och de har hanterats av
Fagerberg i samråd med Olle Zetterberg. Beställningen ligger nu hos kommunen.
• Geoteknisk undersökning. Zetterberg har under sommaren haft kontakt med två företag, visat dem
runt på plats och begärt offerter för undersökningen. Offerterna har ännu inte inkommit.
4. Informationsaktiviteter.
• Rådmansödagen den 27 juni. Fagerberg rapporterade att föreningens informationsbord lockade
många nyfikna och intresserade, trots ett par regnskurar. Mycket positiva reaktioner. Nu handlar
frågorna inte längre om huruvida öppningen av Nenningesund blir av utan mera om ”hur långt har
ni kommit” och ”när blir det klart”. Titti Winbladh hade målat en lockande skyltning. Fagerberg,
Zetterberg, Christina Söderman och Tor Sjölinder stod för informationen.
• Informationsvandringen längs Nenningesund den 11 juli leddes av Fagerberg, som inför
vandringen även röjt ris och buskar i området. Ett 10-tal intresserade, ett par av dem från
Brevikssund, deltog i vandringen. Positiva reaktioner också här. Från föreningens sida bistod även
Axelsson, Nils Eriksson och Söderman (som efter vandringen ordnade med kaffe och bröd).
Mötet uttryckte sitt tack till alla som medverkat i sommarens informationsaktiviteter.
• Söderman anmälde att hon har kontakt med ett lokalt magasin som visat intresse för att berätta om
projektet Nenningesund.
5. Ekonomi.
Söderman rapporterade att föreningen har kr 158.251:77 på Plusgirot/Nordea (per 150810) och kr
191.524:13 på kontot i Roslagens Sparbank/Swedbank (per 150803).
6. Styrelsemötet tackade Christina Söderman för värdskapet och den generösa förplägnaden.
7. Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 17 september kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal,
Götgatan 14 A (ingång från gaveln 1 tr. ner) i Norrtälje. Vänligen anteckna redan nu i almanackan!
Obs. Styrelsemedlemmar som är förhindrade att delta i ett styrelsemöte uppmanas att anmäla detta i
förväg, till ordföranden och/eller sekreteraren. Detta för att underlätta förberedelserna för mötet.
Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat:
Ann Axelsson
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