
 1 

Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 121212 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 i 
Norrtälje.  
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Staffan Persson, Jan Mosander, Olle 
Zetterberg, Anders Börjegård, Håkan Widmark och Bjarne Bjurström. Dessutom: Bo-Erik Lind 
(valberedningen).  
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Bjarne Bjurström och Staffan Persson valdes till 
protokolljusterare. 
 
2. Ansökan till Mark- och miljödomstolen 
Olle Zetterberg och Birger Winbladh har på ett föredömligt sätt ställt samman och berett ansökan 
med alla dess bilagor och fick av mötet ett stort tack för arbetet och all den tid de lagt ner. Persson 
har organiserat allt material i pärmform. Markägaruppgifter och samrådsredogörelse som ska fogas 
till ansökan är på väg (när detta skrivs har markägaruppgifterna anlänt), liksom registreringsbeviset 
för föreningen. Persson lämnar ansökningsmaterialet till granskning hos expertisen på Lindskogs & 
Malmströms advokatbyrå i Stockholm som lämnat en offert på max 20 000 kr plus moms för sitt 
arbete. När granskningen är klar redigeras allt material av Ann Axelsson så att det ska bli så tydligt 
och överskådligt som möjligt innan ansökan, om allt går vägen, uppkopierad i minst 12 exemplar i 
januari kan lämnas in till Mark- och miljödomstolen i Nacka. 
 
3. Föreningens ekonomi 
Föreningen har just nu ca. 408 000 kr på bank- och Plusgirokontona. Omkring 70 000 kr kommer 
att gå till Naturvatten AB när deras slutfaktura anlänt, max 20 000 kr plus moms har vikts för 
advokatbyråns expertgranskning och ansökan till Mark-och miljödomstolen kommer att kosta  
70 000 kr. Återstår efter detta cirka 200 000 kr.  
 
4. Anmälningsärenden 
• Styrelsemötet den 14 november ställdes in eftersom ett stort antal styrelsemedlemmar anmält 
förhinder.  
• Trafikverket, avd. Projekt Stockholms län, har presenterat ett samordningsunderlag och en 
arbetsplan för ombyggnaden av E18 Norrtälje – Kapellskär, med bl a angränsande cykelväg. 
Dahlström lämnar föreningens synpunkter på detta till Trafikverket (närmast vad gäller väg 1032:s 
sträckning över Nenningesund, vägens användning för omledningstrafik samt tankar om cykelväg 
fram till Södersvik).  
 
4. Kommande styrelsemöten 
Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 29 januari kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal i Norrtälje, 
Götgatan 14 A (ingång från gaveln 1 tr. ner). Vänligen anteckna redan nu i almanackan!  
Anteckna även datum för följande kommande möten: 
 • Tisdagen den 5 mars, samma tid och plats som ovan. 
 • Årsmötet lördagen den 16 mars kl 14.00 i Rådmansö församlingshem (styrelsemöte kl 13.00). 
• Tisdagen den 9 april och tisdagen den 7 maj kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal.  
 
Antecknat av       
                             Jan Mosander 
 
Protokollet justerat: 
 
Bjarne Bjurström                                     Staffan Persson  
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 Jan Mosander 
 
Protokollet justerat: 
 
                    Gunnar Fagerberg                                                                 Staffan Persson     
 
 
 


