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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 120627 kl 18.30 hos Olle Zetterberg i Nyängen, Gräddö.  
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Birger Winbladh, Staffan Persson, Jan Mosander, Gunnar 
Fagerberg, Olle Zetterberg, Håkan Widmark och Bjarne Bjurström. Dessutom: Bo-Erik Lind och 
Christina Söderman (valberedningen) samt Nils Eriksson (revisor).  
 
1. Gunnar Fagerberg valdes till ordförande för mötet. Jan Mosander förde protokollet och Birger 
Winbladh och Staffan Persson valdes till protokolljusterare. 
 
2. Anmälningsärenden 
• Fagerberg rapporterade att ytterligare ett s k rådighetsavtal torde vara klart och väntar på de sista 
namnunderskrifterna (flera ägare). Avtalet med Lågarö byamän (byalaget) är, enligt Bjarne 
Bjurström, undertecknat och klart även om det ännu inte inkommit.  
• Persson meddelade att inbetalningskort för medlemsavgifter, kombinerat med ett kort 
informationsbrev, gick ut före midsommar till medlemmarna.  
• Persson rapporterade också att han haft kontakt med en projektledare på Östersjöstiftelsen om 
föreningens projekt. Stiftelsen arbetar bl a med projekt som ska förbättra vattenkvaliteten i 
Östersjön och minska övergödningen. Samtidigt har Norrtälje kommun krav på sig att förbättra 
vattenkvaliteten i Norrtäljeviken (enligt EU:s ramdirektiv för vatten, det s k vattendirektivet). 
Östersjöstiftelsen kan eventuellt tänka sig ett samarbete med kommunen kring de här frågorna, 
vilket skulle kunna komma föreningens projekt till godo. Persson tar kontakt med ansvarig ekolog 
på kommunen.  
 
3. Ansökan till Mark- och miljödomstolen. 
Fagerberg rapporterade att Dahlström har kontakt med miljökunniga juristkolleger och avser att till 
styrelsemötet i augusti lägga fram ett utkast till ansökan. Styrelsemötet i september skulle sedan 
kunna besluta om ansökan och lämna in den. Naturvatten AB och ytterligare en expert, Göran 
Bergman, har gett grönt ljus för den tekniska beskrivningen. Zetterberg tar fram färskt kartunderlag. 
Fagerberg, assisterad av Persson, sammanställer redovisningen av samråden. Förslag till 
kontrollplan ska också finnas med i ansökan. Allt material och underlag måste gås igenom och 
redigeras så att det blir lättare tillgängligt. Mötet utsåg en redaktionskommitté bestående av 
Winbladh, Bjurström, Fagerberg och Zetterberg. Mosander försöker bistå med korrekturläsning. 
 
4. Rådmansödagen lördagen den 30 juni kl 10 – 16. 
Winbladhs har bord och försöker ordna med någon form av regnskydd. Ann Axelsson har lovat ta 
fram informationsblad. Zetterberg tar fram kartbild. Bemanning i övrigt enligt det senaste 
styrelseprotokollet. Det anmäldes att det samma eftermiddag arrangeras en jazzkonsert på Café 
Kvarnudden i närheten. Konserten börjar kl 15 (Rådmansödagen avslutas kl 16). 
 
5. En informationsvandring längs Nenningesund anordnas som tidigare meddelats söndagen den 8 
juli kl 10.00, samling vid infarten till Nenninge från väg 1032 (Södersviksvägen). Fagerberg leder, 
och från styrelsen medverkar bl a Persson, Winbladh och Axelsson. Stövlar rekommenderas. 
Axelsson tar fram en affisch att sätta upp på anslagstavlor i nejden och ser till att den också finns 
tillgänglig på Rådmansödagen. Fagerberg noterade att kommunens turistbyrå i Norrtälje har en 
display som gör reklam för lokala evenemang. Turistbyrån är beredd att berätta om vandringen på 
displayen. Fagerberg levererar underlaget. Föreningen försöker ordna med korvgrillning efter 
vandringen.  
 
6. Övriga frågor. 
Widmark noterade att texten på föreningens skylt intill väg 1032 i Nenningesund har bleknat och 
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börjar bli svår att läsa. Titti Winbladh ska, assisterad av Persson, försöka bättra på färgen. 
Typsnittet fick beröm.  
 
7. Kommande styrelsemöten. 
Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 22 augusti kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal i Norrtälje, 
Götgatan 14 A (ingång från gaveln 1 tr. ner). Vänligen anteckna redan nu i almanackan! 
September månads styrelsemöte hålls torsdagen den 20 september, samma tid samma plats. 
Anteckna även detta! 
 
8. Ordf. Fagerberg avslutade mötet och tackade Olle och Elisabeth Zetterberg och Christina 
Söderman för värdskap och förplägnad. 
 
Antecknat av  
 
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat: 
 
Staffan Persson                                                      Birger Winbladh  
 
 


