
Föreningen	  Nenningesund	  –	  org.nr	  802430-‐2153	   Justerat	  per	  epost
	   	  
Protokoll/anteckningar	  från	  styrelsemöte	  150113	  i	  Flottans	  mäns	  lokaler	  i	  Norrtälje	  
	  
Närvarande	  styrelsemedlemmar:	  Gunnar	  Fagerberg,	  Olle	  Zetterberg,	  Tor	  Sjölinder,	  
Birger	  Winbladh,	  Ann	  Axelsson,	  Staffan	  Persson,	  Anders	  Börjegård.	  Dessutom	  Christina	  
Söderman,	  Bo-‐Erik	  Lind	  (valberedningen)	  samt	  Lennart	  Fröblom	  och	  Nils	  Eriksson	  
(Flottans	  män).	  
	  

1. Ordförande	  Gunnar	  Fagerberg	  öppnade	  mötet,	  Tor	  Sjölinder	  och	  Olle	  Zetterberg	  
valdes	  till	  protokolljusterare.	  Ann	  Axelsson	  utsågs	  till	  sekreterare	  i	  Jan	  
Mosanders	  frånvaro.	  
	  

2. Mötet	  inleddes	  med	  en	  tyst	  minut	  för	  att	  hedra	  minnet	  av	  framlidne	  
styrelseledamoten	  Örjan	  Asplund.	  Gunnar	  Fagerberg	  uttryckte	  därefter	  
föreningens	  tacksamhet	  till	  hans	  insats	  i	  styrelsen	  och	  Christina	  Söderman	  delade	  
med	  sig	  av	  sina	  sista	  möten	  med	  Örjan.	  Föreningen	  skänker,	  efter	  önskan,	  ett	  
bidrag	  till	  Hjärt-‐	  och	  lungfonden.	  
	  

3. Genomgång	  förra	  protokollet:	  
–	  Minnesanteckningar	  från	  mötet	  med	  Länsstyrelsen	  skulle	  förtydligas.	  
Föreningen	  inväntar	  fortfarande	  synpunkter	  från	  handläggaren.	  Olle	  Zetterberg	  
och	  Birger	  Winbladh	  ansvarar	  för	  att	  ta	  kontakt	  och	  ser	  därefter	  över	  
dokumentet	  samt	  ber	  om	  offert	  för	  den	  begärda	  arkeologiska	  undersökningen.	  
Mötet	  syftade	  till	  att	  få	  klarhet	  i	  vilka	  kompletteringar	  föreningen	  behöver	  göra	  i	  
den	  nya	  ansökan	  till	  Miljödomstolen.	  
– Gunnar	  Fagerberg	  har	  kontaktat	  Norrtäljes	  nya	  kommunledning	  för	  att	  boka	  

ett	  möte	  för	  föreningens	  räkning.	  Besked	  om	  datum	  väntas	  i	  dagarna.	  
	  

4. Rapporteringspunkter	  
–	  Olle	  Zetterberg	  rapporterade	  att	  han	  fortsätter	  undersöka	  möjligheten	  att	  få	  en	  
bättre	  grundkarta	  på	  området	  för	  sundet,	  genom	  kommunen.	  	  	  
–	  Gunnar	  Fagerberg	  har	  fått	  bekräftelse	  av	  de	  två	  anlitade	  landskapsarkitekterna	  
att	  de	  justerar	  illustrationerna	  över	  området	  efter	  styrelsens	  önskningar.	  Det	  
bildunderlag	  föreningen	  diskuterat	  har	  inte	  gått	  att	  ordna.	  
–	  Birger	  Winbladh	  lyfte	  frågan	  om	  föreningen	  i	  sin	  ansökan	  ska	  nämna	  det	  
faktum	  att	  vattenståndet	  ökar,	  det	  skulle	  kunna	  underlätta	  genomförandet	  av	  
sundet.	  Ann	  Axelsson	  dokumenterar	  med	  bilder	  kommande	  helg.	  
–	  Ordförande	  Gunnar	  Fagerberg	  har	  blivit	  intervjuad	  i	  Norrtälje	  Tidning	  
(publicerat	  14/1).	  Redaktionen	  uppger	  att	  flera	  läsare	  har	  tagit	  kontakt	  med	  
tidningen	  för	  att	  de	  vill	  veta	  hur	  projektet	  framskrider.	  
–	  Christina	  Söderman	  rapporterade	  föreningens	  tillgångar:	  Behållning	  Roslagens	  
Sparbank:	  225	  750	  kr,	  Plusgiro:	  131	  000	  kr.	  
	  

5. Arbetet	  med	  ansökan	  till	  Miljödomstolen	  
–	  Föreningen	  ska	  göra	  en	  tydligare	  plan	  för	  vad	  som	  ska	  åtgärdas	  och	  
kompletteras	  i	  den	  nya	  ansökan	  till	  Miljödomstolen.	  Gunnar	  Fagerberg,	  Staffan	  
Persson,	  Olle	  Zetterberg,	  Birger	  Winbladh	  och	  Bjarne	  Bjurström	  bildar	  en	  
arbetsgrupp	  som	  ska	  gå	  igenom	  och	  sammanställa	  en	  åtgärdslista.	  	  



Gruppen	  träffas	  för	  ett	  första	  möte	  29/1	  hos	  Olle	  Zetterberg,	  
Trädgårdsmästarens	  Väg	  5,	  	  Gräddö,	  kl	  16.00.	  Olle	  ordnar	  med	  enkel	  förtäring.	  
	  

6. Årsmöte	  2015	  
–	  Datum	  beslutade	  till	  21	  mars,	  kl	  14.00,	  styrelsen	  träffas	  13.00	  
–	  Nils	  Eriksson	  undersöker	  lokal,	  i	  första	  hand	  Rådmansö	  kyrkas	  församlingshem,	  
i	  andra	  hand	  Gräddö	  bygdegård.	  Nils	  ordnar	  även	  med	  projektor	  
–	  Gunnar	  Fagerberg	  sammanställer	  årsberättelse	  och	  övrigt	  underlag	  
–	  Ann	  Axelsson	  och	  Staffan	  Persson	  ansvara	  för	  skriftlig	  kallelse.	  Axelsson	  
kontaktar	  Norrtälje	  tidning	  för	  annons	  och	  tar	  fram	  anslag	  
–	  Nästa	  styrelsemöte	  ägnas	  delvis	  till	  att	  gå	  igenom	  material	  och	  förberedelser	  
	  

7. Nästa	  styrelsemöte	  hålls	  onsdagen	  11	  februari,	  kl	  18.30	  i	  Flottans	  mäns	  lokal	  i	  
Norrtälje,	  Götgatan	  14	  A	  (ingång	  från	  gaveln	  1	  tr.	  ner.)	  
	  
Antecknat	  av	  Ann	  Axelsson	  
	  

	  
	  


