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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 131119  kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 
A i Norrtälje. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Örjan Asplund, Tor 
Sjölinder, Håkan Widmark och Olle Zetterberg. Dessutom: Lennart Fröblom (Flottans män). 
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Tor Sjölinder och Håkan Widmark valdes till 
protokolljusterare. 
 
2. Anmälningsärenden. 
• Dahlström och Olle Zetterberg träffar den 2 december de nya ägarna till Norrnäset (udde i 
Höggarnsfjärden) för att informera om föreningens projekt. 
• Möte med kommunledningen. Gunnar Fagerberg, Olle Zetterberg och Örjan Asplund träffade den 
5 november Norrtäljes kommunledning (kommunalrådet Kjell Jansson, M, kommundirektör Per 
Nordenstam och vice kommundirektören Tommie Eriksson) för ömsesidig information och 
diskussion kring projektet Nenningesund. Föreningens representanter uppfattade 
kommunledningens inställning till projektet som ytterst positiv. Ett nytt möte med kommunen 
planeras till början av december. Tanken är bl a att kommunens representanter ska få ta del av 
föreningens svar på Mark- och miljödomstolens föreläggande innan svaret lämnas in till domstolen.  
 
3. Föreläggandet från Mark- och Miljödomstolen. 
Det har sedan det förra styrelsemötet pågått en intensiv verksamhet för att ställa samman svaret till 
domstolen. Zetterberg har mycket förtjänstfullt lett arbetet, med hjälp av i första hand Birger 
Winbladh, Ulf Lindqvist (Naturvatten AB), konsulten Lars-Erik Hägerstedt, Staffan Persson, 
Fagerberg och Dahlström. En s k naturvärdesbedömning (kostnad kr 18.000:- plus moms) pågår. 
Fastighetsförteckningen håller på att uppdateras. Föreningens uppfattning är att vissa frågor i 
föreläggandet redan är utredda i ansökan till domstolen, vilket dock inte avhåller föreningen från att 
besvara dem en gång till. Mötet beslöt att tillsvidare avvakta med att koppla in ytterligare juridisk 
expertis (jfr protokoll styrelsemöte 131029) för granskning av föreningens svar. 
 
4. Mötet tackade Björn Grebäck, stand in för Bo-Erik Lind, som ordnat med kvällens förplägnad. 
 
5. Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 9 december kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal i 
Norrtälje, Götgatan 14 A (ingång från gaveln 1 tr. ner) 
Vänligen anteckna mötesdatum i almanackan!  
 
 
Antecknat av  
      
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat:  
 
Tor Sjölinder                                   Håkan Widmark 


