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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 140624 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14
A i Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Jan Mosander, Gunnar Fagerberg, Olle Zetterberg, Bjarne
Bjurström, Tor Sjölinder, Staffan Persson, Ann Axelsson och Anders Börjegård. Dessutom: BoErik Lind och Christina Söderman (valberedningen), Stig Albinsson (revisorssuppleant) samt Nils
Eriksson.
1. Ordf. Gunnar Fagerberg öppnade mötet. Jan Mosander valdes till sekreterare och Bjarne
Bjurström och Staffan Persson till protokolljusterare.
2. Firmateckning.
Mötet beslöt om ett förtydligande till årsmötesprotokollet. De två utsedda firmatecknarna Gunnar
Fagerberg och Christina Söderman tecknar firma ”var för sig”.
3. Avlidne styrelsemedlemmen Håkan Widmarks begravning.
Bjarne Bjurström och Birger Winbladh representerade föreningen. Vid kistan låg en blomsterbukett
som en sista hälsning från föreningen.
4. Förberedelser av ny ansökan till Mark- och miljödomstolen.
• Kontakt med länsstyrelsen. Under den förra ansökningsprocessen hade föreningen i miljödelen fått
grönt ljus från länsstyrelsen. Senare kom länsstyrelsen in med helt nya frågeställningar till Markoch miljödomstolen, som föreningen också besvarade. Svaret har dock inte nått länsstyrelsen.
Oklarheterna måste redas ut. Persson undersöker när föreningen kan träffa länsstyrelsens
handläggare och ser till att länsstyrelsen före mötet får tillgång till föreningens yttrande.
• Kontakt med kommunen. Fagerberg och Olle Zetterberg listar frågor att tas upp under ett
kommande möte med kommunen, efter att föreningen rett ut oklarhetena med länsstyrelsen.
5. Utformningen av Nenningesund.
Två blivande landskapsarkitekter på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har gett föreningen en
offert på 28.650 kr inkl. moms för att övergripande gestalta och illustrera hur närområdet kring
projektet Nenningesund skulle kunna se ut. Det handlar i första hand om inloppet från
Höggarnsfjärden. Mötet beslöt att anta offerten efter att ha sett arbetsprover. Arbetet kan i så fall
påbörjas i vecka 27. Ann Axelsson och Persson listar det som bör framgå av gestaltningen.
6. Rådmansödagen lördagen den 28 juni kl 10 – 16.
Birger och Titti Winbladh samordnar insatserna. Fagerberg, Axelsson och någon till assisterar.
7. Mötet beslöt att fredagen den 11 juli kl 10.00 anordna en informationsvandring längs
Nenningesund. Samling vid infarten från Södersviksvägen (väg 1032) till Nenningeområdet.
Fagerberg leder vandringen som avslutas med korvgrillning. Axelsson tar fram ett anslag som sätts
upp på anslagstavlor av Tor Sjölinder, Christina Söderman och Nils Eriksson.
8. Fagerberg färdigställer föreningens självdeklaration till Skatteverket.
9. Zetterberg kontaktar kommunen ang. kartmaterial.
10. Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 27 augusti kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal i
Norrtälje, Götgatan 14 A (ingång från gaveln 1 tr. ner). Vänligen anteckna i almanackan redan nu!
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