
Protokoll från styrelsemöte 29/5 2007 i föreningen Nenningesund 
 
Protokollet skrivet i efterhand med ledning av justeringspersonernas anteckningar. 
 

1. Närvarande: Olle Zetterberg, Eva Ström, Ann Axelsson, Mats Dahlström, Nils  
Eriksson Gunnar Fagerberg, Robert Etteborn, Bo Ulvesten., Svante Jansson, Birger 
Winbladh. 

 
2. Till sekreterare valde Bo Ulvesten och till justering Ann Axelsson och Birger 

Winbladh. 
 

3. Elever från Rodengymnasiet föredrog ett första utkast till sitt fördjupningsarbete om 
återställande av Nenningesund. Rapporten ansågs bra och intressant men en del 
korrigeringar och kompletteringar rekommenderades. De lovade återkomma med en 
ny version efter att ha tänkt över våra synpunkter. Ordföranden tackade för deras 
intressanta insats. 

 
4. Föregående protokoll lades ad acta. 

 
5. Kassören meddelar att bankgirots saldo är 91 000 kronor och postgirots 4 000 kronor. 

 
6. Tidiga samrådet hos Länsstyrelsen (LS) avrapporterades, se särskilt protokoll. 

Sammanfattningsvis konstaterades att vägen till ett godkännande är lång, relativt 
kostsam men ej oöverstiglig och att våra ansträngningar hittills varit rätt inriktade. 
Mottagande på LS präglades av kunskap, saklighet och hjälpsamhet. Projektet ansågs 
rimligt till ändamål och uppläggning, men ej okomplicerat. 

 
7. Med anledning av mötet identifierades ett antal uppdrag: en karta över och 

ägarförteckning till alla berörda tomter tas fram av Olle Zetterberg sannolikt via 
kommunen, ett utskick om ett informationsmöte i sommar tas fram av infogruppen, 
Naturskyddsföreningen och en kunnig ornitolog kontaktas av Olle Zetterberg, 
båtklubbar i området kontaktas av Birger Winbladh, fiskeklubb kontaktas av Olle 
Zetterberg, ett antal myndigheter kontaktas ev via ett likalydande brev: Sjöfartsverket 
(Birger Winbladh), Vägverket (Olle Zetterberg), Skärgårdsstiftelsen (Birger 
Winbladh), Svealands kustvattenvårdsförbund (Birger Winbladh), ev. 
Lantmäteriverket. Beslutades avvakta med dessa kontakter till hösten pga den 
förestående sommaren. 

 
8. LS har annonserat ett möte om Cetral Baltic, ett EU-projekt som eventuellt kan vara 

av intresse för oss. Gunnar Fagerberg går dit. 
 

9. Beslutades om ett allmänt informationsmöte om projektet i Församlingshemmet vid 
Rådmansö Kyrka 18 eller 19 juli. Infogruppen tar fram utskick enligt ovan och metod 
för att sprida budskapet. 

 
10. Tid för nästa styrelsmöte Måndag 18 juni. 

 
11. Mötet avslutades 

 
Norrtälje 2007-10-26 



 
Birger      Eva      Mats 
 
 
 
 


