Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 141022 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14
A i Norrtälje
Närvarande styrelsemedlemmar: Gunnar Fagerberg (ordf.), Birger Winbladh, Jan Mosander, Anders
Börjegård och Olle Zetterberg. Dessutom: Bo Erik Lind (valberedningen).
1. Gunnar Fagerberg öppnade mötet, Jan Mosander förde protokollet och Birger Winbladh och Olle
Zetterberg valdes till protokolljusterare.
2. Anmälningsärende
Olle Zetterberg har fått kontakt med flygfotograf angående flygbilder över Nenningesund och
utreder vidare.
3. Möte med Länsstyrelsen (Lst)
Huvuddelen av styrelsemötet ägnades åt föreningens möte med Lst 141017. Föreningen
representerades av Staffan Persson, Birger Winbladh och Olle Zetterberg, som alla tre förtjänstfullt
hade lagt ner mycket tid och möda på att förbereda och genomföra mötet. Från Lst:s sida deltog
Riitta Lindström, Carina Örneklint, Sonja Råberg och Mats Nordin. Norrtälje kommun
representerades av planeringschefen Torkel Andersson.
Zetterberg och Birger Winbladh sammanfattade: I samband med föreningens ansökan till Mark- och
miljödomstolen i december 2013 hade Lst ställt ett antal frågor som föreningen hade besvarat.
Svaret hade av olika skäl aldrig nått Lst. Inför mötet hade Lst nu fått del av föreningens svar, och
med det har de flesta av frågeställningarna lösts. På några punkter krävs dock kompletteringar. Ur
föreningens synpunkt var mötet med Lst positivt.
I korthet: Lst vill se en närmare beskrivning av projektets fördelar och ev. nackdelar, man vill veta
vem som ska utföra projektet/verksamheten och vem som ska ha ansvaret för underhållet. Samråden
bör kompletteras. Kontrollprogrammet och frågan om lakvatten från upplagda muddermassor
diskuterades (analys av lakvatten och, vid behov, ev. rening ska ingå i kontrollprogrammet).
MKB:n (miljökonsekvensbeskrivningen) bör kompletteras med en mer detaljerad karta över
muddringsområden. Den tas fram med hjälp av nytt kartmaterial från kommunen.
Naturvärdesinventeringen bör redovisas ytterligare, liksom ev. förlust av våtmarker,
avspärrningarna under byggnationen, ev. fosfornivåer i sedimenten, ev. arkeologiska fynd i området
samt ström- och vindpåverkan av vattenstånd och vattentemperatur (fortplantning av fisk) på båda
sidor om Nenningesund.
4. Arkeologisk utredning
Föreningen kommer att begära att Lst beställer en offert på en särskild arkeologisk utredning i
Nenningesund. Kostnaden ska godkännas av föreningen innan utredningen inleds.
5. Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 19 november kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal,
Götgatan 14 A i Norrtälje (ingång från gaveln, 1 tr. Ner). Notera i almanackan! Välkomna!
Anm. Mötet diskuterade också den aktuella politiska situationen i Norrtälje kommun. I skrivande
stund blev det klart att Norrtälje kommer att styras av en minoritetsregim bestående av S, Mp och
C.
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