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justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 110526 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 A i
Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Ann Axelsson, Olle
Zetterberg, Håkan Widmark, Staffan Persson och Anders Börjegård. Dessutom: Bo-Erik Lind
(valberedningen), samt Svante Jansson (revisor).
1. Mats Dahlström öppnade mötet. Jan Mosander förde protokollet. Ann Axelsson och Staffan
Persson valdes till protokolljusterare.
2. Anmälningsärenden.
• Anders Börjegård anmälde att föreningen på Roslagsmässan delat ut broschyrer om verksamheten,
samt att det där förekommit informella diskussioner om den framtida väg 1032 (vägen genom
Södersvik). Den del av vägen som berör Nenningesund kan komma att byggas om som en följd av
moderniseringen av E 18 till Kapellskär. Föreningen avvaktar.
• Birger Winbladh har meddelat att slutversionen av MKB:n från Naturvatten AB sannolikt ska vara
klar vid månadsskiftet. Föreningens ambition är att ansökan till miljödomstolen ska kunna lämnas
in i början av hösten. Dahlström kontaktar advokatbyrån som utlovat expertbistånd.
• Dahlström noterade att alla avtal som behövs för rådighet över marken ännu inte är klara. Olle
Zetterberg och Axelsson kontaktar två av markägarna, Dahlström en tredje. Dahlström och Gunnar
Fagerberg möter under den kommande veckan ledningen för Nenninge väg/tomtägarförening.
• Persson ordnar med underlag för medlemskap till Lennart Albinsson, Centerpartiets
lokalavdelning, Rådmansö/Frötuna.
• Håkan Widmark väntar på besked från Skärgårdsstiftelsens ledning om när man kan ta emot
representanter för föreningen för ett möte.
• Det finns planer på en ny vandring längs Nenningesund under någon av semesterveckorna.
Dahlström talar med Fagerberg om det. (Beslut bör vara klart till Rådmansödagen.)
3. Det behövs en så kallad sakägarförteckning att användas bl a för vissa tomtägares samtycke till
föreningens projekt (ej att förväxla med avtal om rådighet över mark). Axelsson sammanställer
förteckningen.
4. Föreningen deltar på Rådmansödagen lördagen den 2 juli. Flera styrelsemedlemmar är beredda
att ha ”jour” vid föreningens bord. Persson undersöker med Winbladhs det praktiska kring
utställningsmaterial och bord. Föreningen avstår däremot från att delta i Hamnfesten i Räfsnäs
eftersom samma publik torde besöka båda evenemangen
5. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 28 juni kl 18.30 hemma hos Mats Dahlström OBS:
platsen! vid Sjötorpet/Prästfjärden. Vägbeskrivning från Södersvik: Kör väg 1032 mot Gräddö ca. 1
km, sakta av vid andra busshållplatsen efter Södersvik, benämnd Humlegårdstorpet. Strax efteråt
går väg in till höger vid en mängd brevlådor, kör in där, en bit in på vägen finns skylt Sjötorpet,
fortsätt ca. 200 meter till första vita huset på höger sida. Vänligen skriv upp i almanackan!
Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat av
Ann Axelsson

Staffan Persson

