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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 131209  kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 
A i Norrtälje. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Håkan Widmark, Gunnar 
Fagerberg, Staffan Persson, Ann Axelsson och Olle Zetterberg. Dessutom: Bo-Erik Lind 
(valberedningen). 
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Ann Axelsson och Staffan Persson valdes till 
protokolljusterare. 
 
2. Anmälningsärenden. 
• Dahlström och Olle Zetterberg träffade den 2 december de nya ägarna till Norrnäset (udde i 
Höggarnsfjärden) för att informera om föreningens projekt. De nya ägarna är positiva till projektet 
och har fått ett förslag till s k ”rådighetsavtal” att skriva på.  
• Dahlström och Zetterberg hade den 2 december också ett möte med kommunalrådet Kjell Jansson, 
M, och kommundirektören Per Nordenstam för att diskutera och visa upp föreningens utkast till 
svar på föreläggandet från Mark- och miljödomstolen. Jansson och Nordenstam hade inga 
invändningar, tvärtom, man ser fortsatt mycket positivt på föreningens projekt. 
• Zetterberg rapporterade att naturvärdesbedömningen som beställts av företaget Ekologigruppen 
AB är klar. Den innebär att ett avsnitt på en liten del av det tänkta upplagsområdet för 
muddermassor kan komma att justeras, vissa detaljer kring detta kollas upp.  
 
3. Mötet diskuterade innehållet och detaljer i utkastet till svar till Mark- och miljödomstolen. 
Dahlström redigerar klart utkastet, inkl. bilagor, samt e-postar det till styrelsemedlemmar som 
medverkat i utformningen, för ytterligare synpunkter och kompletteringar. Den slutliga versionen 
ska vara Mark- och miljödomstolen tillhanda senast den 31 december. Staffan Persson ordnar med 
erforderliga kopior.   
 
4. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 28 januari 2014 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal i 
Norrtälje, Götgatan 14 A (ingång från gaveln 1 tr. ner) 
Vänligen anteckna mötesdatum i almanackan!  
 
Obs. info 1: Den som i fortsättningen önskar smörgås till kaffet på styrelsemötet bör anmäla det 
senast kl 10.30 mötesdagen till Bo-Erik Lind, e-post lboerik@gmail.com alt. sms 0709-384005  
Info 2: För den som är intresserad så har Trafikverket nu lagt ut hela planen för den ombyggda E 18 
Norrtälje – Kapellskär på www.trafikverket.se/kapellskar. Ombyggnaden synes inte påverka 
föreningens projekt.  
 
Antecknat av  
      
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat:  
 
Ann Axelsson                                     Staffan Persson 


