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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 150421 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14
A i Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Gunnar Fagerberg, Staffan Persson, Olle Zetterberg, Jan
Mosander, Bjarne Bjurström, Mats Tengdelius, Anders Börjegård, Christina Söderman och Christer
Sandström. Dessutom: Bo Erik Lind (valberedningen), samt Nils Eriksson och Lennart Fröblom
(Flottans män).
1. Ordf. Gunnar Fagerberg öppnade mötet. Jan Mosander förde protokollet. Bjarne Bjurström och
Staffan Persson valdes till protokolljusterare.
2. Fagerberg hälsade de två nya styrelseledamöterna Mats Tengdelius och Christer Sandström
välkomna och övriga styrelseledamöter presenterade sig.
3. Kontakt med kommunen, om roller och ansvarsfördelning.
Fagerberg rapporterade att kommundirektören i Norrtälje, Per Nordenstam, hört av sig med
anledning av mötet 150312 med honom, kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) och
föreningens representanter. Nordenstam meddelar att ”min summering av läget är att vi fortsätter
framåt tillsammans”. Samt att man från kommunens sida önskar en tydligare beskrivning av roller
och ansvarsfördelning, bl a måste frågan om huvudmannaskap diskuteras och lösas.
Föreningen har sedan tidigare en arbetsgrupp bestående av Fagerberg, Persson, Olle Zetterberg,
Birger Winbladh och Bjurström som ursprungligen träffades för att ordna med en åtgärdslista efter
sammanträdet med Länsstyrelsen i Stockholm i höstas. Mötet beslöt att utöka arbetsgruppen med
Tengdelius och Sandström och att gruppen ska sammanställa ett förslag till hur föreningen ser på de
framtida rollerna och ansvarsfördelningen i projektet Nenningesund. Fagerberg meddelar
kommundirektören att föreningen arbetar med frågorna och återkommer. Arbetsgruppen träffas för
ett första möte måndagen den 4 maj kl 18 hos Olle Zetterberg i Gräddö. Fagerberg ordnar också så
att Tengdelius och Sandström får del av tidigare underlag och bakgrundsmaterial som gruppen
använt sig av.
4. Anmälningsärenden.
– Anteckningarna från arbetsgruppens möte med Länsstyrelsen har kompletterats och justerats.
Fagerberg skickar anteckningarna till Länsstyrelsen för kännedom.
– Zetterberg påminner kommunens mätningsavdelning om offert för grundkartan som behövs för
föreningens projekt.
5. Fotografering och filmning.
Pga av lövsprickningen brådskar det med fotografering och filmning över Nenningesunds tänkta
inlopp/utlopp i Höggarnsfjärden, att användas i presentationen av projektet. Bjurström har en lokal
kontakt som ev. kan anlitas och talar med honom. Persson assisterar med instruktioner.
6. Utläckageförsök (sediment Öjaren)
Naturvatten AB har, via Winbladh, lämnat en offert på provtagningar och analys i samband med
sugmuddring i Öjaren (Prästfjärdssidan). Mötet uppfattade ett par punkter som något oklara.
Zetterberg kontaktar Winbladh för koll av ev. missförstånd.
7. Ekonomi.
Christina Söderman rapporterade att föreningen just nu har kr 222.300:13 på kontot i Roslagens
Sparbank, samt kr 131.151: 77 på Plusgirot. Banken erbjuder 0.75 procents ränta om föreningen
binder sina medel på ett sexmånaders konto. Mötet beslöt att avstå från att binda pengarna. Faktura

2
på kr 22.000:- plus moms har inkommit från F:a Ruth & Ruth för gestaltningen av det tänkta
Nenningesund, sett från Höggarnsfjärden. Utförarna är beredda att efter önskemål justera detaljer i
förslaget.
8. Övriga frågor.
– Bemanningen på Rådmansödagen i Gräddö den 27 juni – styrelsens medlemmar uppmanades
undersöka i vilken mån de kan medverka.
– Mötet beslöt att även i sommar ordna en guidad vandring längs Nenningesund, preliminärt
lördagen den 11 juli kl 10.
– Anders Börjegård korrekturläser vissa ortnamn som i detaljer verkar ha blivit felskrivna i
miljökonsekvensbeskrivningen, samt försöker ta några bilder som kan visa hur de muddrade
områdena vid Sjöängen och Hamnholmssundet utvecklar sig.
9. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 19 maj kl 19.00 (OBS. tiden) i Flottans mäns klubblokal,
Götgatan 14 A i Norrtälje (ingång från gaveln, 1 tr. ner). Anteckna gärna i almanackan redan nu!
Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat:
Bjarne Bjurström

Staffan Persson

