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 Föreningen Nenningesund – org.nr  802430-2153     justerat per e-post 

 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 110810 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 A i 
Norrtälje. 
  
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Håkan Widmark, Gunnar 
Fagerberg, Staffan Persson, Ann Axelsson. Dessutom: Bo-Erik Lind och Christina Söderman 
(valberedningen), Lennart Fröblom (Flottans män) samt Nils Eriksson (revisor). 
 
1.  Mats Dahlström öppnade mötet. Ann Axelsson och Staffan Persson valdes till protokolljusterare. 
 
2.  Möte med länsstyrelsen.        
Birger Winbladh,  Staffan Persson och Håkan Widmark träffade den 6 juni Per Berglund på 
länsstyrelsen i Stockholm, enheten för miljöskydd, och rådgjorde om föreningens projekt. Persson 
och Widmark berättade att man tillsammans med Berglund gått igenom 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och en rad tekniska detaljer som måste ingå i ansökan till 
miljödomstolen. Bl a krävs sannolikt vissa markundersökningar samt beräkningar av volymen på 
muddermassorna. Underhållsansvaret bör klargöras. Berglund/länsstyrelsen ansåg att föreningen 
bör söka samarbete med kommunen i dessa frågor. Storleken på båtar som ska kunna trafikera 
Nenningesund och förutsättningarna för det diskuterades. Föreningens åtgärder för samråd (som 
Winbladh före mötet skriftligen beskrivit för Länsstyrelsen) är ok. Berglund/länsstyrelsen står 
fortsatt till förfogande som samtalspartner, innan ansökan till miljödomstolen lämnas in. Mötet 
beslöt att kontakta kommunen för vidare diskussion angående länsstyrelsens synpunkter.   
 
3.  Avtalsfrågor.         
Dahlström har till berörda skickat ut den reviderade texten till rådighetsavtalet. Avtal med 
ytterligare en markägare är klart. Gunnar Fagerberg rapporterade att oklarheterna kring vem som är 
den formella avtalsparten för Nenningeområdet är utredda. Skatteverket har korrigerat sin 
registreringsmiss och parten är nu, enligt samfällighetslagen, Nenninge vägförening. Föreningen har 
årsmöte den 17 september och väntas då ta ställning till projektet Nenningesund. Mötet beslöt att 
inför Nenninges årsmöte distribuera informationsmaterial och följebrev till medlemmarna. 
Axelsson skriver textförslag och Fagerberg ordnar med adresslista.  
 
4.  Lista över fastighetsägare 
Föreningens lista över fastighetsägare som berörs eller ligger i närheten av projektet är från 2006 
och behöver uppdateras. Bo-Erik Lind åtog sig att uppdatera listan.                                     
 
5.  Anmälningsärenden           
• Vandringen längs Nenningesunds sträckning den 24 juli lockade ett 25-tal deltagare, samtliga 
verkade positiva och intresserade av projektet. Bland deltagarna fanns två av Centerpartiets 
lokalpolitiker. Fagerberg guidade, med assistans av Persson och Lind. 
• En medlem har hört av sig och erbjudit sig att hjälpa till med informationen kring projektet. 
Axelsson kontaktar honom.   
• Föreningens informationsbord på Rådmansödagen den 2 juli i Gräddö hamn väckte stort intresse 
bland besökarna i det strålande vädret. Birger och Titti Winbladh stod för det praktiska, med bord 
och skyltning. Axelsson och Jan Mosander assisterade och svarade på frågor.    
• Persson ordnar så att skylten ”www.nenningesund.se” på nytt kommer upp i Nenningesunds 
svacka intill väg 1032. 
• Dahlström rapporterade att behållningen på föreningen plusgiro just nu är  335 006 kr, på 
bankgirot 42 264 kr. Naturvatten AB har ännu inte inkommit med slutfaktura för 
sammanställningen av MKB:n. 
• Dahlström meddelade att ett antal kommunalpolitiker från M och C, samt landsbygdsminister 
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 Eskil Erlandsson mötts i samband med hamnfesten i Räfsnäs lördagen den 9 juli. Anders Börjegård 

passade då på att informera dem och dela ut broschyrer om föreningens projekt. 
 
6.  Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 7 september kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, 
Götgatan 14 A i Norrtälje (ingång från gaveln 1 tr. ner). Vänligen notera i almanackan!     
 
Protokollet fört av  
 
Jan Mosander       
 
Protokollet justerat av     
 
Ann Axelsson                                        Staffan Persson     


