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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153                     justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte den 18 februari 2010 kl. 18.30 hos Anders Börjegård i 
Räfsnäs 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström, Staffan Persson, Ann Axelsson, Gunnar 
Fagerberg och Anders Börjegård 
 
1. Mats Dahlström valdes till mötesordförande och Gunnar Fagerberg till mötessekreterare. Ann 
Axelsson och Staffan Persson valdes till protokolljusterare. 
 
2.  Anmälningsärenden 
 Vid informationsmötet med direkt berörda markägare den 23 januari var stämningen överlag 
positiv med undantag för en representant som uttryckte tveksamhet på grund av påverkan på deras 
badstrand. Dock välkomnades mera kontakt och information.  
MKB:n ska kompletteras med teknisk information. Olle Zetterberg arbetar med detta nu. Allt tyder 
på att vi måste suga ur hela Öjaren. Sedimentsundersökning behöver dock inte utföras eftersom vi 
kan använda Gunnar Wahlströms tidigare mätningar.  
Nu går vi vidare med att förbereda avtal med markägare: 
- Gubbuddens förening kontaktas för vidare möten och information (Dahlström) 
- Uppsala stift, berörd markägare som ej deltog i informationsmötet, kontaktas (Dahlström) 
- Nenninge vägförening kontaktas för möte mellan styrelserepresentanter (Fagerberg) 
- Information lämnas på Lågarö byalags årsmöte den 27 mars av Dahlström, Winbladh och 
Zetterberg. 
Dahlström har mottagit e-post från Gösta Patzelt, ordförande i Nenninge vägförening med förslag 
om ett möte rörande uppläggning av muddermassor med mera. Fagerberg kontaktar Patzelt för att få 
till stånd ett möte. 
Dahlström anmälde svar från Norrtälje kommun på vår skrivelse om VA-ledning och cykelbana: 
VA-ledningen ska dras över Hattsundet och cykelbanan ska byggas mellan Södersvik och 
Rådmansö skola. Ingendera berör alltså vårt projekt. 
Beslöts tillskriva Vägverket och informera om projektet. Dahlström samråder med Zetterberg och 
skickar ett brev. 
Fagerberg informerade om läget för föreningens EU-ansökan: Enligt samtal med Ann Nedergård, 
Central Baltic, avslutas nu utvärderingen av ansökningarna och beslut tas på styrkommitténs möte 
den 23-24 mars. 
Zetterberg har föreslagit Dahlström att styrelsen tillsammans med Bernt Lindstenz tar kontakt med 
Mats Wiktorsson, bygg- och miljöchef i Norrtälje kommun. Styrelsen beslöt avvakta och uttryckte 
tveksamhet till en samordning mellan vårt projekt och Lilla Bålösundets muddring. 
 
3. Årsmöte den 28 mars klockan 13.00 
Börjegård har bokat församlingshemmet. Börjegård sätter in annons i Norrtelje Tidning för 
publicering senast den 5 mars. 
Beslöts göra ett utskick till alla medlemmar med kallelse till årsmötet och uppmaning att betala 
medlemsavgift. Axelsson och Persson verkställer före den 5 mars. 
Dahlström skriver förslag till verksamhetsberättelse i Power point efter en mall som Axelsson 
tillhandahåller. 
 
Om inte årsmötet beslutar ändra antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen ska ordförande, tre 
ledamöter, fem suppleanter, två revisorer, en revisorssuppleant samt valberedning väljas. Dahlström 
kontaktar valberedningen. 
Beslöts om en preliminär budget. Årsavgiften föreslås ligga kvar vid 200 kronor. 
Beslöts föreslå en ändring av stadgarnas § 6 så att motioner ska lämnas till styrelsen senast två 
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veckor före årsmötet i stället för tre. 
 
4.  Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 24 mars kl. 18.30 i Flottans Mäns klubblokal, Götgatan 
14 A i Norrtälje. Vänligen notera i almanackan!  
 
 
Antecknat av 
  
Gunnar Fagerberg 
 
 
Protokollet justerat: 
 
Ann Axelsson   Staffan Persson     


