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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 120528 kl 19.15 hos Anders Börjegård, Torvsjö, Räfsnäs.  
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Birger Winbladh, Staffan Persson, Jan 
Mosander, Gunnar Fagerberg, Anders Börjegård, Olle Zetterberg, Ann Axelsson, Håkan Widmark. 
Dessutom: Bo-Erik Lind (valberedningen) och Nils Eriksson (revisor). Lennart Fröblom (Flottans 
män) deltog endast vid studiebesöket vid Hamnholmen. 
 
Före mötet gjordes ett studiebesök vid Hamnholmssundet vars södra del muddrades upp kring påsk. 
Muddringen pågick i två veckor till en kostnad av 400.000 kr inkl. moms (betald av markägarna) 
och uppskattas med uppläggningsplatser ha omfattat cirka två hektar. Muddermassorna hade nästan 
torkat och såg för en lekman ut att ha lagts upp professionellt. Viss växtlighet hade börjat spira i 
massorna. Den gamla trumman under bron till Hamnholmen ligger kvar och muddringen innebär, 
förutom bättre vattencirkulation, att kajaker, kanoter och småbåtar nu kan ta sig genom sundet. 
Enligt Anders Börjegård har muddringen, efter provtagningar, skett med Länsstyrelsens och 
Norrtälje kommuns tillstånd. 
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet, Jan Mosander förde protokollet och Gunnar Fagerberg och 
Staffan Persson valdes till protokolljusterare. 
 
2. Anmälningsärenden 
• Dahlström rapporterade att det överenskomna s k rådighetsavtalet med Lågarö byamän (byalaget) 
ej ännu kommit i retur. Samtal om avtal med en sista berörd fastighetsägare är i sitt slutskede.  
• Fagerberg rapporterade att Nenninge vägförening under en extra stämma 120512 med så gott som  
enhällig majoritet godkänt förslaget till rådighetsavtal. Av cirka 25 avgivna röster var en emot 
förslaget. Avtalet har undertecknats av båda parter. 
• Dahlström har försökt få kontakt med kommunen för ev. samråd angående planerna för väg 1032 
(från E 18 mot Södersvik), särskilt vad gäller den del som går över Nenningesund. Ännu inget svar. 
• Mosander berättade att han 120521 berättat om projektet Nenningesund för 88 Odd Fellow-
medlemmar (inbussade även från Uppsala och Stockholm) som möttes i Norrtälje. Ett 60-tal 
broschyrer om projektet delades ut till intresserade. 
• Persson meddelade att han lämnat den tekniska beskrivningen av projektet till föreningens 
kontaktperson på Länsstyrelsen för ev. synpunkter.  
• Inbetalningskort för medlemsavgifter kommer snarast att skickas ut. Persson organiserar. 
 
3. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) och ansökan till Mark- och miljödomstolen. 
Birger Winbladh rapporterade att Ulf Lindqvist på Naturvatten AB nu går igenom den tekniska 
beskrivningen och anpassar den till MKB:n. Vissa ändringar som Olle Zetterberg och Winbladh 
tidigare diskuterat fram förs också in, liksom en bilaga med rådighetsavtalen. Winbladh uppdaterar 
informationsbilagan och Zetterberg förtydligar visst kartmaterial. Allt för att minimera 
kompletteringar när ansökan väl ligger i Mark- och miljödomstolen. Föreningen avser att kontakta 
kommunen för ev. synpunkter innan ansökan lämnas in till domstolen. Dahlström utreder. Det 
noterades också att föreningen, när ansökan lämnas in, måste ägna mer tid åt finansieringsfrågor.  
 
4. Föreningen medverkar på Rådmansödagen på Gräddö hamnplan lördagen den 30 juni kl 10-16. 
Winbladhs håller med bord, flaggor och sjökort. Ann Axelsson tar fram uppdaterat 
informationsblad (Zetterberg kollar kartunderlag) i A 4-format, som också kan användas vid 
vandringen veckan därpå. Persson, Fagerberg, Börjegård och sannolikt några till volonterar med 
information kring bordet.  
 
5. Mötet beslöt, på begäran av allmänhet, att söndagen den 8 juli arrangera en informationsvandring 
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längs Nenningesund. Samling kl 10.00 vid infarten från väg 1032 till Nenninge. Fagerberg håller i 
evenemanget. Axelsson tar fram affischer för anslagstavlorna. Informationsbladet till 
Rådmansödagen delas också ut under vandringen.  
 
6. Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 27 juni kl 18.30 hos Olle Zetterberg, 
Trädgårdsmästarvägen 3 (vägskylt saknas) i  Gräddö by. OBS. platsen! Vägbeskrivning (vid 
ankomst till Gräddö från Södersvik): Efter den gamla affären, ta andra avtagsvägen till vänster, mot 
Nyängen, fortsätt 250 meter till brevlådor på höger sida, ta till vänster och till vänster igen – stort 
vitt hus med dubbelgarage. Väl mött! 
 
7. Mötet tackade Anders Börjegård för riklig och god förplägnad och för guidning vid 
Hamnholmen. 
 
Antecknat av  
 
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat: 
 
Gunnar Fagerberg    Staffan Persson  
 
 


