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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 120502 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 
A i Norrtälje 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Birger Winbladh, Jan Mosander, Gunnar 
Fagerberg, Anders Börjegård, Olle Zetterberg, Ann Axelsson och Bjarne Bjurström. Dessutom: Bo-
Erik Lind (valberedningen), Nils Eriksson (revisor) samt Lennart Fröblom (Flottans Män). 
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet, Jan Mosander förde protokollet och Ann Axelsson och Birger 
Winbladh valdes till protokolljusterare. 
 
2.  Styrelsen noterade att årsmötet, enligt det förslag som visades upp på årsmötet, valde Olle 
Zetterberg till suppleant i styrelsen. I styrelsen finns en vakant post som ordinarie ledamot. 
Styrelsen anser att det är viktigt att Zetterberg, med sin erfarenhet och tekniska kompetens, är 
ordinarie ledamot i styrelsen. Mötet beslöt att kalla Zetterberg till ordinarie ledamot.    
 
3.  Anmälningsärenden 
• Lågarö byamän (byalaget) har 120425 skrivit på det s k rådighetsavtalet, att användas för 
prövningen i Miljödomstolen. Nenninge vägförening håller 120512 en extra stämma som ska ta 
ställning till förslaget till rådighetsavtal. Samtal om avtal pågår med ytterligare en fastighetsägare.  
• Tidningen Skärgården har 120209 publicerat en artikel om föreningens projekt, inklusive intervju 
med Mats Dahlström, samt Olle Zetterbergs bild som vid högvatten visar Nenningesunds naturliga 
sträckning. 
• Gratistidningen Roslagen Runt har i sitt marsnummer publicerat en stort uppslagen artikel om 
projektet, också den illustrerad med Zetterbergs bild. Intervju med Dahlström.  
• Trafikverket kommer p g a hög och tung trafikbelastning att bygga om och förbättra E 18 på 
sträckan Norrtälje – Kapellskär. Anders Börjegård rapporterade från informationsmötet som hölls 
120424 i Åkerögården. Oklart om detta kan komma att påverka väg 1032 (från E 18 mot Södersvik) 
som går över Nenningesund. Föreningen har intresse av att i ett tidigt skede samråda om 
vägplanerna. Dahlström kontaktar Norrtälje kommun i ärendet.  
• Sundet vid Hamnholmen, Räfsnäs/Torvsjö, har muddrats upp och styrelsen avser att göra ett 
studiebesök där (se nedan). Börjegård utreder vilken typ av tillstånd som behövdes för muddringen. 
  
4.  Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och tekniskt utförande.  
Föreningens nytillkomne tekniske expert, Lars Erik Hägerstedt, har efter diskussioner med styrelsen 
inkommit med ett utförligt och ytterst detaljrikt förslag, med flera alternativ, till det tekniska 
utförandet av restaureringen av Nenningesund. Styrelsen går nu, under Zetterbergs och Winbladhs 
ledning, igenom förslaget. Efter ev. justeringar skickas det vidare till Naturvatten AB/ Ulf Lindqvist 
som synkroniserar det med övriga delar av MKB:n. Med det så bör ansökan till Miljödomstolen 
kunna lämnas in.        
 
5.  Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 28 maj kl 18.30 hos Anders Börjegård på Hamnholmen,. 
Berghamnsvägen 35, tel 0176-40865. OBS platsen! Avsikten är att i studiesyfte först titta på 
muddringsprojektet vid Hamnholmen. Samling kl 18.30 vid brevlådorna, infarten till Räfsnäs såg 
(väg 1032 mellan Gräddö och Kapellskär, skylt visar infarten till sågen). Vänligen notera i 
almanackan! 
 
Antecknat av  
    Protokollet justerat 
Jan Mosander 
    Ann Axelsson               Birger Winbladh   
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