Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 130604 kl 18.30 hos Olle Zetterberg i Nyängen, Gräddö.
Närvarande styrelsemedlemmar: Birger Winbladh, Staffan Persson, Jan Mosander, Gunnar
Fagerberg, Olle Zetterberg, Håkan Widmark, Ann Axelsson, Mats Dahlström (ordf.), Örjan
Asplund och Tor Sjölinder. Dessutom: Bo-Erik Lind och Christina Söderman (valberedningen)
samt Nils Eriksson (revisor).
1. Mats Dahlström öppnade mötet. Ann Axelsson och Gunnar Fagerberg valdes till
protokolljusterare.
2. Ansökan till Mark- och miljödomstolen.
• Avgiften för ansökan, kr 70.000 kr, har betalats in.
• Domstolen har på några punkter begärt att föreningen ska komplettera ansökan, bl a vad gäller
samråden med Länsstyrelsen och beslut därifrån. Fagerberg sammanställer, med hjälp av Birger
Winbladh och besked från Naturvatten AB, underlag till ett svar. Dahlström kompletterar och ser
till att domstolen får materialet. Staffan Persson har bokat ett nytt möte med Länsstyrelsen 130618.
Fagerberg, Winbladh och Persson går dit. Länsstyrelsen ser gärna att en representant för Norrtälje
kommun också deltar. Dahlström kontaktar kommunen om detta.
3. Winbladh, Axelsson och Persson träffar Gubbuddens tomtägare 130615 för information.
4. Beslöts att markägarna som skrivit på ”rådighetsavtalet” ska få en skriftlig information om det
aktuella läget i projektet Nenningesund. Axelsson sammanställer.
5. Rådmansödagen lördagen den 29 juni kl 10 – 16.
Winbladhs har bord och försöker ordna med regnskydd. Axelsson har lovat ta fram
informationsblad. Bemanning: Winbladhs, Persson, Mosander och någon till.
6. Beslöts att lördagen den 13 juli kl 11.00 anordna en informationsvandring längs Nenningesund,
samling vid infarten från väg 1032 (Södersviksvägen) till Nenningeområdet. Fagerberg leder, några
till från styrelsen medverkar. Stövlar rekommenderas. Axelsson tar fram ett anslag att sätta upp på
anslagstavlor i nejden och ser till att det också finns tillgängligt på Rådmansödagen. Föreningen
försöker ordna med korvgrillning efter vandringen.
7. Kommande styrelsemöten.
Nästa styrelsemöte hålls lördagen den 13 juli kl 14 (efter informationsvandringen samma dag) hos
Gunnar Fagerberg på Nenningeområdet, Nenningeviksvägen 15. Vägbeskrivning: Kör in infarten
mot Nenninge (från Södersviksvägen), ta till vänster vid den andra avtagsvägen, fortsätt 250 meter
upp för backen, vitt hus på vänster sida.
Augusti månads styrelsemöte hålls tisdagen den 20 augusti kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal i
Norrtälje, Götgatan 14 A (ingång från gaveln 1 tr. ner). Vänligen anteckna redan nu mötesdatum i
almanackan!
8. Ordf. Dahlström avslutade mötet och tackade Olle och Elisabeth Zetterberg och Christina
Söderman för värdskap och förplägnad.
Antecknat av Jan Mosander
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