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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 121023 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 i 
Norrtälje.  
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Staffan Persson, Jan Mosander, Olle 
Zetterberg, Anders Börjegård, Bjarne Bjurström, Birger Winbladh och Gunnar Fagerberg. 
Dessutom: Bo-Erik Lind (valberedningen) och Nils Eriksson och Svante Jansson (revisorer).  
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Gunnar Fagerberg och Staffan Persson valdes till 
protokolljusterare. 
 
2. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) 
Texten till MKB:n finns nu i en korrekturläst och justerad version, utförd av Bjarne Bjurström. 
Övriga styrelsemedlemmar har en vecka på sig för ev. synpunkter innan Birger Winbladh skickar 
den till Naturvatten AB för godkännande. Bjurström, som har uppdrag inom Länsstyrelsens 
krisberedskap, visade upp vissa utredningar och prognoser som Länsstyrelsen låtit göra ang. ökning 
av havsvattenstånd och dess följder (klimatpåverkan). Norrtälje finns med i utredningsmaterialet. 
Zetterberg kollar i vilken mån prognoserna kan inverka på bedömningarna i MKB:n, samt ser till att 
ev. nytillkomna fakta tillförs tekniska beskrivningen.  
 
3. Ansökan till Mark- och miljödomstolen 
Största delen av mötet ägnades åt en lång diskussion om formerna, strategin och kostnaderna för 
ansökan. Det är viktigt att ansökan läggs upp på ett korrekt sätt och för att undvika missar och 
fallgropar föreslogs att föreningen anlitar experterna på Lindskogs & Malmströms advokatbyrå i 
Stockholm, som redan till stora delar är inlästa på ärendet (se föregående mötesprotokoll 120920). 
Mötet beslöt att begära offert för uppdraget. Dahlström kontaktar advokatbyrån. Beroende på svaret 
från advokatbyrån, och ett ev. uppdrag, så är föreningen givetvis beredd att så långt det är möjligt 
förbereda och sammanställa underlagen enligt byråns önskemål. Zetterberg hade skrivit ihop en 
checklista för ansökan. Mötet gick igenom listan, diskuterade de olika punkterna och hur man 
skulle hantera dem.    
 
4. Anmälningsärende 
Svante Jansson berättade, som en uppmuntran, att sedan det s k ”Kalvhålet” öppnades och rensades 
(Infjärdens öppning mot Prästfjärden) så har vattenkvaliteten i Infjärden blivit avsevärt bättre. ”Nu 
kan man se botten, vilket man inte kunde tidigare.”  
 
4. Kommande styrelsemöten 
Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 14 november kl 18.30 i Flottans Mäns klubblokal i Norrtälje, 
Götgatan 14 A (ingång från gaveln 1 tr. ner). Vänligen anteckna redan nu i almanackan!  
OBS ändrat datum för decembermötet! Det hålls onsdagen den 12 december, samma tid, samma 
plats (stryk det preliminära datumet 6 december). 
 
 
Antecknat av 
 
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat: 
 
                    Gunnar Fagerberg                                                                 Staffan Persson     
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