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 Föreningen Nenningesund – org.nr  802430-2153    justerat per e-post 

 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 110907 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 A i 
Norrtälje. 
  
Närvarande styrelsemedlemmar:  Jan Mosander, Håkan Widmark, Gunnar Fagerberg, Staffan 
Persson, Olle Zetterberg, Ann Bogren Matsson, Lars Andersson, Birger Winbladh och Anders 
Börjegård. Dessutom: Bo-Erik Lind, Christina Söderman och Mikael Andersson (valberedningen), 
Lennart Fröblom (Flottans Män) samt Nils Eriksson (revisor). 
 
1.  Gunnar Fagerberg öppnade mötet och noterade att antalet mötesdeltagare var rekordstort.  
Staffan Persson och Lars Andersson valdes till protokolljusterare. 
 
2.  Kontakter och samarbete med kommunen. 
Persson meddelade att han via Mats Dahlström fått besked att Norrtälje kommunledning föreslagit 
ett möte med representanter för föreningen angående fortsättningen på föreningens projekt. 
Kommunen återkommer inom kort med förslag på mötesdatum och vill inför mötet bl a ha en 
skriftlig redogörelse av vad föreningen hittills åstadkommit, besked om hur kommunens bidrag på 
drygt 230 000 kr har använts, samt en uppskattning av kostnaderna för att genomföra projektet. 
Kommunen undrar också om föreningen avser att fortsätta driva projektet ideellt. Mötet noterade att 
bidraget från kommunen hittills är orört, samt att styrelsen ser sitt fortsatta engagemang som 
självklart.  
   
3.  Länsstyrelsens förslag om markundersökning och uppskattning av volymen på muddermassorna 
(se föreg. protokoll).               
Olle Zetterberg utreder förutsättningarna för en enklare markundersökning samt kontaktar Bengt 
Engwall angående möjligheten att beräkna muddermassorna. Engwall driver ett muddringsföretag 
och har tidigare gästat ett styrelsemöte och berättat om olika alternativ att muddra i Nenningesund.  
 
4.  Avtal och tomtägare.  
Lågarö byalag (eg. Lågarö byalag samfällighetsförening) äger samfälligheten S 13:Norrnäset som 
gränsar till projektet Nenningesund. Vår förening önskar ett ”rådighetsavtal” med byalaget 
angående denna samfällighet. Lars Andersson, som också sitter i byalagets styrelse, berättade att 
byalaget vill sälja S 13:Norrnäset och att man inför en eventuell försäljning ansökt om ett 
förhandsbesked om byggtillstånd på fastigheten. Byalagets styrelse ställer sig positiv till en dialog 
med vår förening och det beslöts att vår styrelse snarast möjligt ska försöka träffa byalagets ledning 
för information, diskussion och frågor. Lars Andersson återkommer med förslag på mötesdatum. 
 
5.  Diskussion kring hur man på Rådmansö ser på projektet Nenningesund. Enligt Lars Andersson 
finns det ett stort intresse, många är nyfikna och det ställs mycket frågor. Den kanske vanligaste 
frågan är: ”Hur ska man lösa finansieringen?”. Fagerberg noterade att det finns olika alternativ, allt 
från privata till allmänna insatser, och i bästa fall dyker det upp ett EU-program som passar in. Men 
finansieringen har hittills inte varit en prioriterad fråga, den blir det först efter att Miljödomstolen 
sagt sitt. Grönt ljus från domstolen torde innebära att det blir betydligt lättare att få fram pengar till 
projektet. Säger domstolen nej så faller hela frågan.     
 
6.  Anmälningsärenden.          
• Listan över fastighetsägare i Nenningesunds omgivning. Bo-Erik Lind har kommit i gång med 
uppdateringen och fortsätter arbetet med det.  
• Persson meddelade att han fått skylten skylten www.nenningesund.se på plats igen så att den syns 
från väg 1032. Dock har textens blå färg bleknat. Fam. Winbladh, som svarar för texten, fick i 
uppdrag att försöka förstärka den. 
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 • Slutfakturan från Naturvatten AB för arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har ännu inte 

kommit. Birger Winbladh kontaktar företaget.  
• Anders Börjegård har haft samtal med Trafikverket angående vägplanering som kan beröra 
projektet Nenningesund. Zetterberg utreder om föreningen kan få en kontaktperson på Trafikverket.  
 
En korrigering till protokollet från styrelsemötet 10 augusti, om sammankomst i Räfsnäs där ett 
antal kommun- och rikspolitiker fått information om projektet Nenningesund: Det korrekta är att det 
handlade om två sammankomster 1. Centerpartiets öppna möte den 8 augusti under ledning av 
kommunstyrelsens vice ordf. Berit Jansson. 2. Landsbygdsminister Eskil Erlandssons besök den 10 
augusti hos Refsnes byalag. I besöket deltog också kommunpolitikerna Kjell Jansson, Elisabeth 
Björk, Berit Jansson, Hans Andersson, Ragnar Bergsten, samt Centerns riksdagsledamot Per 
Lodenius.  
 
 
7.  Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 17 oktober  kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, 
Götgatan 14 A i Norrtälje (ingång från gaveln 1 tr. ner). Vänligen notera i almanackan!     
 
Antecknat av   
 
Jan Mosander       
 
Protokollet justerat av     
 
Lars Andersson    Staffan Persson     


