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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 150624 kl 18.30 hos Olle Zetterberg i Gräddö, Rådmansö. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Gunnar Fagerberg (ordf.), Birger Winbladh, Jan Mosander, Staffan 
Persson, Olle Zetterberg och Christina Söderman. 
 
1. Gunnar Fagerberg öppnade mötet. Jan Mosander förde protokollet och Birger Winbladh och 
Staffan Persson valdes till protokolljusterare. 
 
2. Kontaktperson i kommunen. 
Fagerberg har vid upprepade tillfällen per telefon, e-post och via sekreterare försökt nå 
kommunledningen för besked om vem som efterträder avgångne kommundirektören Per 
Nordenstam som föreningens kontaktperson i kommunen. Ännu inget svar. 
 
3. Förberedelserna för ny ansökan till Mark- och miljödomstolen. 
• Illustrationsmaterial. Det har visat sig mer komplicerat än tänkt att på ett bra sätt lyfta in de nya 
översiktsbilderna (drönarbilder) i landskapsarkitekternas illustrationer. Arkitekterna gör nu själva 
ett försök, samtidigt som Persson som gardering tar in offert från en expert han har kontakt med.  
• Länsstyrelsen i Stockholm (Lst) fick i april minnesanteckningarna från höstens möte med 
föreningens representanter, med en begäran om ev. kommentar. Fagerberg meddelade att Lst nu 
hört av sig med beskedet att man inte hinner återkoppla förrän efter semestrarna.    
• Liten arkeologiskt utredning. Fagerberg har i samråd med Winbladh skrivit ihop en kort 
beskrivning av projektet Nenningesund, bifogat kartunderlag och skickat det till Lst med begäran 
om offert för utredningen (Lst lägger sannolikt ut den på en konsult).  
• Fakta om båttrafiken. Winbladh och Bjarne Bjurström har fortsatt letat fakta angående 
småbåtstrafik och utsläpp/föroreningar vid ev. tillkommande trafik. Winbladh har haft kontakt med 
en expert på Naturvårdsverket (med ett förflutet på IVL Svenska miljöinstitutet) som i ett 
resonemang bl a noterar att det i Sverige inte finns några relevanta undersökningar eller vetenskap 
kring just det som föreningen har behov av att veta mer om. Experten låter sig gärna citeras när det 
blir aktuellt. Som ett litet ovetenskapligt bidrag till faktainsamlingen försöker några av föreningens 
styrelseledamöter pejla förhållandet mellan moderna 4-taktsmotorer och förorenande 2-taktsmotorer 
vid båtbryggorna kring Nenningesundsområdet. 
• Utläckageförsök, lakvattenrening Öjaren. Winbladh har skickat Naturvatten AB:s offert till Lst:s 
ansvariga och i ett följebrev bett Lst konfirmera att de tänkta åtgärderna är de som Lst avsett. 
• Grundkarta, plan över muddringsområden. Olle Zetterberg har haft kontakt med kommunen som 
kan leverera en detaljerad grundkarta enl. föreningens önskemål. Det preliminära kostnadsförslaget 
är ca. 63.000 kr plus moms (kan stiga något). Mötet beslöt att beställa grundkartan. 
• Geoteknisk undersökning. Zetterberg har kontaktat två företag för offert. Den 3 juli visar han 
området för det ena företaget.  
 
4. Ekonomi. 
Christina Söderman rapporterade att föreningen har kr 222.300:13 på kontot i Roslagens Sparbank 
och kr 131.151:77 på Plusgirot/Nordea. 
 
5. Närvaro på styrelsemöten. 
Mötet uppmanar styrelsemedlemmar som är förhindrade att delta i ett styrelsemöte att anmäla detta 
i förväg, till ordföranden och/eller sekreteraren. Det underlättar planering och hantering av 
mötesfrågor.  
 
6. Rådmansödagen. 
Föreningen medverkar på Rådmansödagen lördagen den 27 juni på Gräddö hamnplan. 
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Ett missförstånd ang. platsbokning rättades till. Bord kan lånas, Winbladhs ordnar med sjökort och 
ev. skylt, Persson/Ann Axelsson försöker hinna ta fram anslag om vandringen den 11 juli. 
Fagerberg, Tor Sjölinder, Söderman och ev. någon till informerar på plats. 
 
7. Vandring 
En informationsvandring längs det tänkta Nenningesund arrangeras även i år, lördagen den 11 juli 
kl 10, med start från Södersviksvägen (väg 1032)/infarten till Nenningeområdet. Fagerberg guidar, 
Söderman & Co ordnar med kaffe och tilltugg efteråt.  
 
8. Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 13 augusti kl 18.30 hos Christina Söderman i Nenninge. 
Adressen är Nenningevik 5 - kör Södersviksvägen (väg 1032), ta av mot Nenninge/Nenningevik 
(skyltat), sväng till vänster vid den första avtagsvägen, stort timmerhus dyker upp på vänster sida. 
   
Mötet tackade Olle Zetterberg för förplägnaden. 
 
Antecknat av 
 
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat: 
 
                                                       Staffan Persson                      Birger Windbladh 
  


