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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 111017 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 A i
Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Jan Mosander, Håkan Widmark, Gunnar Fagerberg, Olle
Zetterberg, Ann Bogren Matsson, Birger Winbladh och Anders Börjegård. Dessutom: Bo-Erik Lind
och Christina Söderman (valberedningen), samt Nils Eriksson (revisor).
1. Gunnar Fagerberg valdes till ordförande och öppnade mötet. Anders Börjegård och Birger
Winbladh valdes till protokolljusterare.
2. Anmälningsärenden, bl a med hänvisning till föregående mötes protokoll.
• 110920 träffade Mats Dahlström, Håkan Widmark och Fagerberg Skärgårdsstiftelsens VD Lena
Nyberg i stiftelsens högkvarter på Skeppsholmen i Stockholm. Hon upprepade stiftelsens positiva
inställning till föreningens projekt och föreslog utrymme och publicitet i stiftelsens tidskrift
Stångmärket, vilket hon dock först ville förankra i sin styrelse. Widmark är föreningens kontakt
gentemot Skärgårdsstiftelsen.
• Olle Zetterberg redogjorde för markundersökningarna längs det tänkta, öppnade Nenningesund.
Zetterberg har först tillsammans med Winbladh under två dagar sonderat djupförhållandena ”för
hand” med hjälp av armeringsjärn. Efter det har han, 111005, med hjälp av Jan Mosander, Anders
Börjegård, Staffan Persson och Mats Dahlström röjt i området och medelst en inlånad
”cobraliknande” maskin under en dag sonderat djupet där vanlig handkraft inte räckt till. Mikael
Morén från Björknäs ställde välvilligt upp och hjälpte till med ”cobran”, utan hans insats hade den
maskinella delen sannolikt inte varit genomförbar. Mötet ansåg att han bör arvoderas för sitt arbete.
Ingenstans vid mätplatserna har störande berg påträffats (mätningar på upp till cirka 3 meters djup),
vilket innebär att det inte ska finnas några problem med att muddra längs den tänkta sträckningen.
Zetterberg har protokollerat mätningarna.
• Zetterberg berättade också att han organiserat en inmätning av koordinaterna för Nenningesunds
sträckning (föreslagen mittlinje). Den genomfördes 111012 av Norrtälje kommuns mättekniker
Martin Karlsson och hans GPS-instrument. Zetterberg assisterade. Karlsson behöver lite tid på sig
för att analysera och gå igenom mätresultaten. Oklart om kostnader, men de är överkomliga.
• Zetterberg har även 110914 tillsammans med Winbladh i området guidat muddringsspecialisten
Bengt Engwall (sugmuddring) och hans kollega Jon Fridmark (muddring med grävmaskin, skoparm
15 meter plus) i området. De hade ett antal synpunkter och idéer om muddringsarbetet, hur man
bäst klär in stränderna etc. och kommer att leverera en ungefärlig kalkyl på vad muddringen kan
komma att kosta. Vidare konsulterades en geologiskt sakkunnig, Björn Andersson, Sweco, som
ansåg att det handlar om gammal sjöbotten och att en enkel undersökning med fokus på ev.
glidlager var tillräcklig. Zetterberg undersöker kostnaderna, metoderna och det praktiska för en
enkel jordartsundersökning.
.
3. Mötet konstaterade att Zetterberg gjort en ovärderlig insats under månaden som gått. Winbladh
honorerades också.
4. Lågarö byalag (eg. Lågarö byalag samfällighetsförening) har ett styrelsemöte 111025 kl 18.30
hos Lars Andersson i Södersvik och föreningens representanter är inbjudna att informera om och
diskutera projektet Nenningesund. 3-4 av föreningens styrelsemedlemmar medverkar.
5. Fagerberg meddelade att Nenninge vägförening på sitt årsmöte 110917 med rösterna 27 mot 3
gett principiellt grönt ljus (90 procent av rösterna) för föreningens projekt. Diskussion om detaljer i
”rådighetsavtalet” för Nenninges aktuella allmänningar pågår. För att förenkla samtalen beslöt
mötet att de för vår del ska skötas av en mindre arbetsgrupp bestående av Dahlström, Winbladh,
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Zetterberg, Fagerberg och Mosander. Ev. beslut ska förankras i styrelsen.
6. Listan över fastighetsägare i Nenningesunds omgivning.
Bo-Erik Lind fortsätter med uppdateringen, det har skett betydande förändringar sedan 2006 när
den första listan gjordes upp.
7. Representanter för föreningen (Dahlström, Fagerberg, Zetterberg och Winbladh) kommer 111031
att träffa Norrtälje kommuns ledning för fortsatt diskussion om Nenningesund. Zetterberg utreder
kommunens önskemål för mötet. Ann Axelsson har gjort ett förslag till presentation (Power Point)
av projektet för kommunledningen.
8. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 15 november kl 18.30 på Mats Dahlströms kontor i
Norrtälje, Lilla Brogatan 6 B (in på gården t. v.) OBS. platsen. Notera i almanackan!
Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat av
Anders Börjegård

Birger Winbladh
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