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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 140827 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 
A i Norrtälje. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Gunnar Fagerberg, Jan Mosander, Olle Zetterberg, Tor Sjölinder, 
Staffan Persson och Birger Winbladh. Dessutom: Bo-Erik Lind (valberedningen) samt Lennart 
Fröblom (Flottans män). 
 
1. Ordf. Gunnar Fagerberg öppnade mötet. Staffan Persson och Tor Sjölinder valdes till 
protokolljusterare.  
 
2. Illustrationsmaterial Nenningesund  
Mötet gästades av de två blivande landskapsarkitekterna (4:e året på Sveriges lantbruksuniversitet i 
Uppsala) som har föreningens uppdrag att övergripande gestalta och illustrera hur närområdet kring 
projektet Nenningesund skulle kunna utformas. De hade med sig ett utförligt och mycket intressant 
första förslag, inklusive skisser och bilder, som presenterades för mötet. Mötet diskuterade förslaget 
ingående, diskussionen kom att uppta största delen av mötestiden. Förslaget kommer att förtydligas 
på några punkter, bl a med nya bilder.  
 
3. Rapport – informationsvandringen längs Nenningesund den 11 juli 
Fagerberg, som höll i evenemanget, berättade att 15 intresserade mötte upp. Christina Söderman, 
assisterad av Christer Mattsson, ordnade med kaffe och tilltugg efter vandringen. Tack även till 
dem! 
 
4. Rapport – Rådmansödagen den 28 juni i Gräddö 
Birger och Titti Winbladh stod förtjänstfullt också i år för föreningens arrangemang i Gräddö. Ann 
Axelsson assisterade. Birger Winbladh berättade att besökarnas intresse för projektet fortsatt tycks 
vara mycket stort, med många frågor och positiva synpunkter.  
 
5. Möte hos länsstyrelsen 
Staffan Persson rapporterade att länsstyrelsen i Stockholm den 17 oktober tar emot föreningens 
representanter för att reda ut eventuella frågor och oklarheter inför föreningens nya ansökan till 
Mark- och miljödomstolen.  
 
6. Nästa styrelsemöte, bl a för att förbereda träff med länsstyrelsen, hålls onsdagen den 17 
september kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal i Norrtälje, Götgatan 14 A (ingång från gaveln 1 tr. 
ner). Vänligen anteckna i almanackan redan nu! 
 
 
Antecknat av  Jan Mosander  
 
Protokollet justerat:   
 

                                  Staffan Persson                        Tor Sjölinder                                                                   
 
      


