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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 130820 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14
A i Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Gunnar Fagerberg, Anders
Börjegård, Örjan Asplund och Staffan Persson. Dessutom: Bo-Erik Lind (valberedningen), Nils
Eriksson (revisor) samt Lennart Fröblom (Flottans Män).
1. Mats Dahlström öppnade mötet, Jan Mosander förde protokollet och Gunnar Fagerberg och
Staffan Persson valdes till protokolljusterare.
2. Anmälningsärenden.
• Rådmansödagen den 29 juni. Persson rapporterade om föreningens medverkan. Fint väder, stort
intresse, mycket folk, många uttryckte sin uppskattning av vårt ideella arbete med projektet. Birger
och Titti Winbladh hade förtjänstfullt tagit på sig huvudansvaret för föreningens informationsbord.
Persson och Mosander assisterade.
• Vandringen längs Nenningesund den 13 juli. Fagerberg rapporterade. 24 deltagare, för en gångs
skull torrt i marken, mycket frågor, inte minst kring det ekonomiska. Fagerberg ledde vandringen,
Winbladh var expertkommentator. Nils Eriksson, Ann Axelsson och Winbladh hade ordnat med
affischering och broschyrer, Mikael Andersson ställde upp med grill och Persson skötte grillning
och inköp.
• Mark- och Miljödomstolen. Föreningen hade fått ett föreläggande från domstolen att skaffa fram
ett yttrande från Länsstyrelsen (Lst). Yttrandet har inkommit och vidarebefordrats till domstolen. I
korthet anser Lst att föreningens projekt ”inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan”. Lst
konstaterar också att ”Föreningen har haft samråd med relevanta myndigheter och allmänhet, vilket
är positivt med tanke på projektets omfattning.”
• Fagerberg anmälde att Nenninge vägförening (samfällighet) avverkat en del skog i
Nenningeområdet och lämnat plats för tänkt lagring av muddermassor från Nenningesund.
• Det anmäldes att utskick med info om projektet gått i väg till markägare som skrivit på
”rådighetsavtalet”.
3. Strategi och planering.
Mötet diskuterade strategi och fortsatt planering av projektet och att det bör ske parallellt med
handläggningen i Mark- och miljödomstolen. Det handlar om kontakter och dialog med kommunen,
med fritids- och turistnäringen, det lokala näringslivet, med Trafikverket (väg 1032), om
finansiering etc. Örjan Asplund skriver ett utkast att diskuteras vidare i styrelsen.
4. Tomtmark som har betydelse för projektet Nenningesund har i två fall bytt ägare. Dahlström
kontaktar de nya ägarna för informationsutbyte.
5. Kommande styrelsemöten.
Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 26 september kl 18.30 i Flottans Mäns klubblokal i
Norrtälje, Götgatan 14 A (ingång från gaveln 1 tr. ner)
Oktober månads styrelsemöte hålls tisdagen den 29 oktober, samma tid, samma plats som
septembermötet. Vänligen anteckna redan nu mötesdatum i almanackan!
Antecknat av
Protokollet justerat: Gunnar Fagerberg
Jan Mosander

Staffan Persson

