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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 140220 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 
A i Norrtälje. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Jan Mosander, Gunnar Fagerberg, Birger Winbladh, Staffan 
Persson, Ann Axelsson, Olle Zetterberg, Bjarne Bjurström, Tor Sjölinder och Anders Börjegård. 
Dessutom: Nils Eriksson (revisor), Bo-Erik Lind och Christina Söderman (valberedningen), samt 
Lennart Fröblom (Flottans män). 
 
1. Gunnar Fagerberg valdes till mötets ordförande, Jan Mosander till sekreterare och Ann Axelsson 
och Staffan Persson till protokolljusterare. 
 
2. Facebook 
Mötet beslöt att mer aktivt försöka använda Facebook som informations- och 
kommunikationskanal, med länkar till och från föreningenas hemsida. Axelsson hanterar detta. 
 
3. Administration 
Föreningen har hittills haft sin postadress c/o ordföranden Mats Dahlström. När Dahlström nu avgår 
som ordförande blir den nya postadressen i stället c/o Christina Söderman, Nenningevik 5, 761 94 
Norrtälje. Fagerberg kontaktar Dahlström om eftersändning och hur anmälan till Skatteverket ska 
ske. Nils Eriksson utreder om vissa av föreningens handlingar fortsatt kan få förvaras i Flottans 
mäns klubblokal.  
 
4. Kontakt med kommunen 
Fagerberg har per telefon informerat kommunalrådet Kjell Jansson (M) i Norrtälje om de senaste 
turerna i föreningens ärende i Mark- och miljödomstolen, samt per e-post kompletterat den 
muntliga informationen. Representanter för föreningen kommer att träffa kommunledningen för att 
diskutera det fortsatta upplägget av projektet. Kommunen väntas återkomma med förslag på 
mötesdatum.  
 
5. Kontakt med Mark- och miljödomstolen 
Styrelsen har varit osäker på vad Mark- och miljödomstolen menar med vissa formuleringar och 
krav i sitt beslut. Birger Winbladh har talat med föredragande i domstolen för att klara ut 
frågetecknen och för att föreningen ska komma rätt i den nya ansökan. Några detaljer har klarnat, 
andra inte.  Winbladh utreder vidare med Naturvatten AB, i samråd med Bjarne Bjurström, samt 
listar oklarheterna. Det handlar bland annat om mätbarhet/bedömning av föroreningar från 
båtmotorer, och om gränsvärden, om sådana alls finns. 
 
6. Kontakt med länsstyrelsen 
En del av det som föreningen uppfattat som oklart i domstolens beslut gäller synpunkter från 
länsstyrelsen och måste redas ut med ansvariga på länsstyrelsen. Persson kontaktar länsstyrelsen 
och ber om tid för ett möte. Föreningen hade i miljödelen tidigare fått grönt ljus från länsstyrelsen. 
Sent i domstolsprocessen förde lst dock in helt nya frågeställningar (som föreningen anser att till 
stor del redan besvarats i ansökan).  
 
7. Persson och Axelsson skissar på beskrivning och illustration av hur inloppet till Nenningesund, 
sett från Höggarnsfjärden skulle kunna gestalta sig, samt tar hjälp av expertis för utformningen. 
Detta som information till markägare och angränsande boende på Höggarnssidan. 
 
8. Avtal 
Olle Zetterberg meddelade att ytterligare ett rådighetsavtal har inkommit. 
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9. Årsmötet 
Mötet förberedde årsmötet. Fagerberg kontaktar Dahlström om räkenskaper och bokföring som ska 
lämnas till revisorerna, samt ordnar med verksamhetsberättelse. Nils Eriksson påminner om lån av 
PP-kanon. Axelsson tar fram kallelse och informationsblad. Persson postar det till medlemmarna. 
Axelsson ordnar också med annons i Norrtelje Tidning, samt tar fram affischmateriel som 
distribueras av Eriksson, Tor Sjölinder, Christina Söderman och Winbladh. Viktigt att affischerna 
plockas ner efter årsmötet. 
 
Årsmötet hålls alltså söndagen den 30 mars kl 14.00 i Rådmansö församlingshem. 
Styrelsemöte på samma plats kl 13.00. Anteckna i almanackan! 
 
10. April månads styrelsemöte hålls tisdagen den 15 april kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal i 
Norrtälje, Götgatan 14 A (ingång från gaveln 1 tr. ner) 
 
Antecknat av  
      
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat:  
 
Ann Axelsson                                     Staffan Persson 


