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  Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 150519 kl 19.00 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, Birger Winbladh och Tor 
Sjölinder. Dessutom: Bo Erik Lind (valberedningen) och Nils Eriksson (Flottans män). 
 
1. Ordf. Gunnar Fagerberg öppnade mötet. Jan Mosander förde protokollet. Birger Winbladh och 
Staffan Persson valdes till protokolljusterare.  
 
2. Förändringar i Norrtälje kommun. 
 Den 4 maj tvingade den nya politiska kommunledningen (S+C+MP) kommundirektören Per 
Nordenstam att säga upp sig. Skälen har inget med föreningens ärende att göra. Men Nordenstams 
avgång berör ändå föreningen eftersom han under lång tid varit föreningens centrala kontaktperson i 
kommunen. Mötet beslöt att ordf. Fagerberg tillskriver kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk 
(S) och ber kommunledningen att utse en ny kontaktperson. 
 
3. Arbetsgruppens arbete. 
Föreningens särskilda arbetsgrupp (Fagerberg, Persson, Olle Zetterberg, Birger Winbladh, Bjarne 
Bjurström, Mats Tengdelius och Christer Sandström) träffades den 4 maj för att ta fram en 
åtgärdslista inför den kommande ansökan till Mark- och miljödomstolen. Listan upptar bl a:   
• Illustrationsmaterial. Två fotografer med tillgång till s k ”drönare” (tillstånd finns) har, anlitade av 
Bjurström och Persson,  tagit översiktsbilder av Nenningesund som just nu bearbetas och ska läggas 
ihop med landskapsarkitekternas förslag till utformning av sundets utlopp i Höggarnsfjärden. 
Fotograferna har inte tagit betalt för bilderna, men mötet beslöt att de ska tackas med lämplig 
present. 
• Rådighetsavtalen. Är avtalen formulerade på bästa sätt? Zetterberg och Tengdelius har tillgång till 
expert och rådgör med honom.  
• Samråd. Informationsmöten ska hållas med direkt berörda tomtägare (nio till antalet) och indirekt 
berörda (13). Dock måste illustrationsmaterialet (se ovan) först vara klart. 
• Minnesanteckningar från höstens möte med Länsstyrelsen (Lst). Lst fick i april anteckningarna till 
påseende för ev. kommentar, men har ännu inte återkommit. 
• Liten arkeologisk utredning. Fagerberg har gjort i ordning utkast för begäran om offert från Lst.  
Winbladh får kopia för koll med egen expert. 
• Fakta om båttrafik, föroreningar, 2-takt vs 4-takt. Bjurström har fått fram nytt underlag och skriver 
tillsammans med Winbladh pm kring detta. 
• Utläckageförsök, lakvattenrening Öjaren (i samarbete med Naturvatten AB). Ett par punkter i 
offerten har varit oklara, de är nu utredda av Winbladh och Zetterberg. Beskrivningen skickas till 
Lst för koll att åtgärderna är de som Lst avsett. Winbladh skriver följebrev.  
• Plan över muddringsområden. Zetterberg har av kommunen begärt offert på grundkartan som 
behövs. Alternativet att köpa underlag från SMHI har fallit eftersom SMHI:s material inte är lika 
exakt. 
• Naturvärdesinventeringen. Föreningen väntar på svar från Lst ang. minnesanteckningarna (se 
ovan). 
• Geoteknisk undersökning. Zetterberg har kontakt med ett företag i branschen. Nästa steg är 
visning på plats.  
• Informationsverksamhet. En vandring längs det tänkta Nenningesund arrangeras lördagen den 11 
juli kl 10, med start från Södersviksvägen (väg 1032)/infarten till Nenningeområdet. Fagerberg 
leder. Ann Axelsson ordnar med anslag. 
• Rådmansödagen lördagen den 27 juni i Gräddö. Föreningen deltar som tidigare år. Föreslagen 
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bemanning: Fagerberg, Zetterberg, Tor Sjölinder, ev. Ann Axelsson och Christina Söderman. 
Persson koordinerar (detaljer ordnas på nästa styrelsemöte, bl a måste de nya översiktsbilderna vara 
klara). 
• Digitalt arkiv för föreningens material. Bjurström har utrett och föreslår av bl a kostnadsskäl 
molntjänsten Bix som sköts av företaget One.com. Styrelsen tittar på förslaget till nästa 
styrelsemöte.  
• Huvudmannaskapet för Nenningesund. Mats Tengdelius presenterade i en ambitiös pm en idéskiss 
till ett alternativt huvudmannaskap för såväl själva projektet som den fortsatta driften av 
Nenningesund. Han utgår från en organisationsform som praktiseras av Upplandsstiftelsen, som 
namnet till trots inte är en stiftelse utan en ideell förening. Medlemmar är Uppsala läns landsting 
och länets kommuner. Man är en utpräglad projektorganisation med ändamål att bl a främja 
naturvård och friluftsliv. Organisationsmodellen skulle kunna praktiseras som ett huvudmannaskap 
för Nenningesund, med föreningen, kommunen och ev. ytterligare intressenter som medlemmar. 
Tengdelius utreder vidare med juridisk expertis.      
  
4. Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 24 juni kl 18.30 hos Olle Zetterberg i Gräddö, 
Trädgårdsmästarens väg 3 (vid ankomst från Södersvikshållet (väg 1032), kör in Östra 
byvägen/Nyängen till vänster och till vänster igen vid Trädgårdsmästarens väg, stort vitt hus på 
vänster sida.) Anteckna i almanackan!  
 
Antecknat av 
 
Jan Mosander  
 
Protokollet justerat:   
 

    Staffan Persson          Birger Winbladh                                                                 
 
      


