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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från extra insatt styrelsemöte 140121 kl 18.30 hos Olle Zetterberg i
Nyängen, Gräddö.
Närvarande styrelsemedlemmar: Birger Winbladh, Staffan Persson, Jan Mosander, Gunnar
Fagerberg, Olle Zetterberg, Håkan Widmark, Tor Sjölinder, Anders Börjegård. Dessutom: Christina
Söderman (valberedningen) samt Nils Eriksson (revisor).
1. Mötet valde Gunnar Fagerberg till mötesordförande, Jan Mosander till sekreterare och Staffan
Persson och Birger Winbladh till protokolljusterare.
2. Ansökan till Mark- och miljödomstolen.
Ansökan som föreningen under viss tidspress lämnade in i slutet av december 2013 har avvisats av
domstolen. Den ansågs på flera punkter ofullständig eller oklar, bl a vad gällde tre rådighetsavtal,
visst samråd, huvudmannaskap samt svar på frågor från länsstyrelsen. Ansökan har pga detta inte
prövats i annan mening än att den avvisats. Det innebär också att prövningsavgiften, 70.000 kr som
domstolen tidigare krävt in sätts ner till kr 20.000 kr, föreningen får alltså tillbaka kr 50.000 kr.
Domstolens beslut kan överklagas men mötet beslöt att inte göra det utan att i stället använda
domstolens genomgång och bedömningar av det insända materialet på ett konstruktivt och positivt
sätt som underlag för en ny, förbättrad ansökan.
Mötet gick igenom domstolens motiveringar och konstaterade att några av punkterna behöver
ytterligare förklaringar för att föreningen ska komma rätt i en ny ansökan. Vad gäller
rådighetsavtalen så hann samtalen om ett av dem inte i mål inom domstolens tidsfrist för
komplettering av ansökan. Och vad gäller länsstyrelsens synpunkter så anser sig föreningen ha
befunnit sig i något av moment 22. Länsstyrelsen har nämligen efter ett möte med föreningen förra
året i juni gett grönt ljus angående miljöpåverkan, men under hanteringen i domstolen har samma
länsstyrelse presenterat helt nya frågeställningar. Oavsett, mötet beslöt att alla frågetecken ska redas
ut och en ny ansökan lämnas in.
Mötet la upp en preliminär fortsatt handlingsplan:
• Steg 1: Winbladh och Persson kontaktar domstolen för att om möjligt få bättre klarhet i vad
domstolen menar och kräver med vissa av sina formuleringar. Om föreningen i fortsättningen ska
kunna agera korrekt i alla detaljer så är det av yttersta vikt att inget i domstolens bedömning förblir
oklart eller kan feltolkas.
• Steg 2: Kontakt med länsstyrelsen, möte för att försöka sortera upp de nya frågeställningarna som
man sent förde in i processen.
• Steg 3: Kontakt med Norrtälje kommun, möte för information och överläggningar om den fortsatta
hanteringen av projektet Nenningesund. Fagerberg kontaktar kommunen. Beslöts samtidigt att
Fagerberg/Mats Dahlström, oavsett ett kommande möte, omedelbart informerar kommunledningen
om Mark- och miljödomstolens senaste ställningstagande.
• Steg 4: Kalla till ett nytt samråd med direkt och indirekt berörda markägare.
3. Persson åtog sig att ordna med beskrivning och illustration av hur inloppet till Nenningesund, sett
från Höggarnsfjärden, skulle kunna gestalta sig. Detta tänkt som information till markägare och
angränsande boende på Höggarnssidan. Bör vara klart innan kallelse till samråd går ut.
4. Ordförandefrågan.
Mats Dahlström har pga ändrade tjänsteförhållanden sett sig tvungen att avgå som ordförande i
föreningen, vilket mötet beklagade. Mötet valde Gunnar Fagerberg till föreningens vice ordförande
för tiden fram till föreningens årsmöte.
5. Årsmötet.
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Föreningens årsmöte kommer att hållas i mars, ett preliminärt datum fungerade inte med tänkt
lokal. Styrelsen undersöker vidare med hjälp av Nils Eriksson.
6. Pga av detta extra styrelsemöte beslöt mötet att ställa in kommande veckas aviserade
styrelsemöte (28 januari). Nästa styrelsemöte hålls i stället torsdagen den 20 februari kl 18.30 i
Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 A i Norrtälje (ingång från gaveln 1 tr. ned). Vänligen
anteckna redan nu i almanackan!
7. Vice ordf. Fagerberg avslutade mötet och vi tackade Olle Zetterberg för värdskap och förplägnad.
Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat:
Staffan Persson

Birger Winbladh
	
  

