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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 120920 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 i 
Norrtälje.  
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Staffan Persson, Jan Mosander, Olle 
Zetterberg och Anders Börjegård. Dessutom: Bo-Erik Lind (valberedningen) och Nils Eriksson 
(revisor).  
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Anders Börjegård och Staffan Persson valdes till 
protokolljusterare. 
 
2. Anmälningsärenden 
• Redaktionskommittén som tillsattes på junimötet har under sommaren under ledning av Birger 
Winbladh arbetat med en slutversion av MKB:n (miljökonsekvensbeskrivningen). Det har i mycket 
handlat om redigering, språkliga korrigeringar och mindre tillägg. Texten ska föreläggas 
Naturvatten AB för en sista kontroll, men detta har p g a tjänsteresa utomlands blivit något försenat. 
• Dahlström, Gunnar Fagerberg och Håkan Widmark träffade 120903 advokat Magnus Ullman och 
jur.kand Ulrika Greghammar, (Lindskog & Malmströms advokatbyrå i Stockholm) för rådgivning 
(avgiftsfri) kring den kommande hanteringen av föreningens ärende i Mark- och miljödomstolen. 
Ullman och Greghammar är specialiserade på denna typ av ärenden. (Ullman höll häromåret en 
föreläsning på föreningens årsmöte om ryssarnas härjningar i Roslagen på 1700-talet, därav 
kontakten till honom.) De två juristerna hade före mötet fått del av den senaste versionen av MKB:n 
och gav den med beröm godkänt. 
 
3. Ansökan till Mark- och miljödomstolen. 
Mötet diskuterade formerna för ansökan, proceduren i domstolen, samt gick igenom en 
checklista/modell för ansökan. Dahlström har tillgång till kopior på liknande, tidigare ansökningar, 
försöker få fram ytterligare underlag från denna typ av ärenden, och skriver ett förslag (”skelett”) 
till föreningens ansökan.  
 
4. Kommande styrelsemöten 
Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 23 oktober kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal i Norrtälje, 
Götgatan 14 A (ingång från gaveln 1 tr. ner). Vänligen anteckna redan nu i almanackan!  
Notera också att mötet preliminärt bestämt datum för ytterligare två styrelsemöten, onsdagen den 14 
november och tisdagen den 6 december, samma tid, samma plats. 
 
 
Antecknat av 
 
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat: 
 
Anders Börjegård                                                  Staffan Persson     
 
 
 


