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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 150917 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 
A i Norrtälje. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Gunnar Fagerberg (ordf.), Jan Mosander, Ann Axelsson, Christina 
Söderman, Staffan Persson, Christer Sandström och Bjarne Bjurström. Dessutom: Bo-Erik Lind 
(valberedningen). 
 
1. Gunnar Fagerberg öppnade mötet. Jan Mosander förde protokollet och Staffan Persson och 
Christer Sandström valdes till protokolljusterare. 
 
2. Förberedelserna för ny ansökan till Mark- och miljödomstolen. 
• Illustrationsmaterial. Persson och Fagerberg har via sina respektive kontakter fått hjälp med att 
lyfta in drönarbilderna i landskapsarkitekternas illustrationer, med utmärkt resultat. Mötet 
diskuterade den fortsatta utformningen och eventuella kommentarer till bildmaterialet. Den ena 
illustrationen justeras något. Mötet godkände ett arvode på kr 5.000:- plus moms. Fagerberg 
kontaktar ordf. i Gubbuddens tomtägarförening och visar resultatet.   
• Rådighetsavtalen, och om de är formulerade på bästa sätt. Den tänkta experten/konsulten har 
fortfarande ärendet på sitt bord. 
• Samrådsfrågor. Mötet ansåg att föreningen bör komma något längre i förberedelserna för ansökan 
innan samråd sker. 
• Liten arkeologisk undersökning. Länsstyrelsen har lämnat offert till föreningen. Offerten dock 
oklar, bl a saknas två sidor i det exemplar som skickats till föreningen. Kostnaden beräknad till kr 
80.700:- plus moms. Oklart också kring Länsstyrelsens direktiv och upphandling. Fagerberg begär 
förtydliganden. 
• Fakta om båttrafiken (föroreningar, förhållandet mellan 2- och 4-taktsmotorer). Bjarne Bjurström 
kollar med riksdagens trafikutskott vad som hänt med en tidigare regeringsproposition angående 
emissionsvärden för 2-taktsmotorer. Begravd i väntan på att 2-taktarna med automatik försvinner? 
Snabbkoll (Mikael Andersson) vid en av båtbryggorna i Nenningeområdet visar ett 10-tal 2-taktare 
vid bryggan, sex av dem verkar vara i användning.  
• Utläckageförsök. Länsstyrelsen har hört av sig i ärendet, dock oklart vad man på ett par punkter 
egentligen menar och om Länsstyrelsen och föreningen talar om samma sak, men i olika termer. 
Olle Zetterberg kollar. Birger Winbladh har lämnat förslag till svar. Bör stämmas av med 
Naturvatten AB, om det inte redan är gjort. 
• Grundkartan som föreningen har beställt av Norrtälje kommun har levererats. Zetterberg har 
skickat den vidare till de två företag som ska lämna offert på den geotekniska undersökningen. 

 
3. Informationsaktiviteter.  
• Redaktionskommitté. Mötet beslöt att tillsätta en redaktionskommitté för att redigera, 
sammanställa och hålla ordning på det omfattande material som ska ingå i ansökan till Mark- och 
miljödomstolen. I kommittén ingår Fagerberg, Winbladh, Persson, Axelsson och Zetterberg. 
• Christina Söderman meddelade att det gratisutdelade, flotta MagasinSkärgård, 4 nr/år, är 
intresserat av att publicera reportage om föreningens projekt. Siktet inställt på nästa års 
sommarnummer. Söderman har kontakt med magasinets fotograf Roine Karlsson.  
 
4. Digitalt arkiv. 
Mötet diskuterade Bjurströms förslag (Bix, kostnad 15 kr/mån. för plats i molnet) och formalia 
kring hanteringen. Bjurström upprättar kontot. Redaktionskommittén (se ovan) håller i detaljerna.  
 
5. Kontakt med kommunen. 
Fagerberg fick i uppdrag att påminna kommunledningen om vikten av en kontaktperson. 
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Föreningen önskar också ett kort möte med kommunledningen, gärna så fort som möjligt.   
 
6. Ekonomi. 
Söderman rapporterade att föreningen per 150907 förfogade över kr 162.051:77 på 
Plusgirot/Nordea och kr 191.924:13 på Roslagens Sparbank/Swedbank (per150917).    
 
7. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 27 oktober kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 
14 A (ingång från gaveln 1 tr. ner) i Norrtälje. Vänligen anteckna redan nu i almanackan! 
 
Styrelsemedlemmar som är förhindrade att delta i ett styrelsemöte uppmanas att anmäla detta i 
förväg, till ordföranden och/eller sekreteraren. Detta för att underlätta förberedelserna för mötet.    
 
 
Antecknat av 
 
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat: 
 
                                              Staffan Persson                 Christer Sandström  
  


