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 Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 130507 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 i 
Norrtälje.  
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Staffan Persson, Jan Mosander, Olle 
Zetterberg, Håkan Widmark, Gunnar Fagerberg, Örjan Asplund och Birger Winbladh. Dessutom: 
Christina Söderman (valberedningen), Nils Eriksson (revisor), Lennart Fröblom (Flottans män) 
samt Björn Grebäck (vikarierande värd från Flottans män).  
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Staffan Persson och Birger Winbladh valdes till 
protokolljusterare. 
 
2. Ansökan till Mark- och miljödomstolen 
Domstolen har hört av sig och begärt några kompletteringar: 
• årsmötesprotokoll 
• utförligare kostnadsberäkning av projektet (för att fastställa prövningsavgift) 
• besked om vem som ska stå som aktförvarare 
De justerade protokollen är förhanden. Olle Zetterberg har tagit fram en reviderad, mer utförlig 
kostnadsbedömning som slutar på 28 miljoner kr, varav 3,5 milj. kr är oförutsedda kostnader. 
Tillkommer moms 7 miljoner kr, summa 35 milj. kr. Dahlström utsågs till aktförvarare. De begärda 
kompletteringarna lämnas in till domstolen senast den 16 maj. Därutöver lämnar föreningen 
(Dahlström) för tydlighets skull, in ytterligare två mötesprotokoll som kan ha betydelse, samt en 
fylligare redogörelse av samrådsprocessen, som sammanställts av Gunnar Fagerberg. 
Persson anmälde att domstolen nu kommer att meddela ett antal myndigheter om föreningens 
ansökan, varefter ansökan offentligt kungörs. Mötet beslöt att lägga ut ansökan på föreningens 
hemsida i samband med att den kungörs. Två ex. av ansökan finns i pärmar på kommunkansliet i 
Norrtälje.    
 
3. Anmälningsärenden 
• Örjan Asplund åtog sig att via sina nätverk försöka få fram namn på för föreningen nyttiga 
kontakt/dialogpersoner på Transportstyrelsen, Trafikverket och i kommunen, bl a med tanke på 
ombyggnaden av E 18 mot Kapellskär, och där den framtida väg 1032 har betydelse för föreningens 
projekt (väg 1032 torde bli omlednings/reservväg vid ev. problem på E 18, längs del av väg 1032 
planeras även cykelväg). 
• Persson förbereder ett litet informationsmöte för några fastighetsägare i närheten av  
Nenningesunds in/utlopp i Höggarnsfjärden. 
• Anders Börjegård har meddelat att han under Roslagsmässan i Norrtälje talat med ett antal lokala 
politiker om föreningens projekt och tyckt sig få positiva och intresserade gensvar.  
• En ytterligare uppdaterad och korrigerad adress- och telefonlista kommer inom kort att skickas ut 
till föreningens funktionärer (endast för internt bruk). ß  
 
4. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 4 juni kl 18.30 hos Olle Zetterberg i Gräddö, 
Trädgårdsmästarens väg 3 (vid ankomst från Söderviks-hållet, kör in Östra byvägen/Nyängen till 
vänster och till vänster igen vid Trädgårdsmästarens väg, stort vitt hus på vänster sida). Vänligen 
anteckna i almanackan!  
 
Antecknat av Jan Mosander 
 
Protokollet justerat:                       Staffan Persson                   Birger Winbladh   
 
 


