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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 130926 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 
A i Norrtälje. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Olle Zetterberg, Gunnar Fagerberg, 
Anders Börjegård, Håkan Widmark, Birger Winbladh, Tor Sjölinder, Ann Axelsson. Dessutom: Bo-
Erik Lind (valberedningen), Nils Eriksson (revisor) samt Lennart Fröblom (Flottans män). 
 

Mats Dahlström öppnade mötet, Birger Winbladh förde protokollet och Olle Zetterberg och Tor 
Sjölinder valdes till protokolljusterare. 
 
Förra protokollet lades till handlingarna utan vidare kommentarer 
 
Anmälningsärenden. Domstolen har bett att få ytterligare fem pärmar med 
ansökningshandlingarna. Zetterberg ombesörjer kopiering och leverans till domstolen 
 
Dahlström kontaktar Mark och miljödomstolen för att höra om ärendets fortskridande, vilka 
remissinstanser som är aktuella, kungörelse mm. 
 
Dahlström kontaktar kommunfullmäktiges ordförande Kjell Jansson för att informera om 
Länsstyrelsens beslut att föreningens projekt ”inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan” 
samt diskutera upplägget av våra fortsatta kontakter. Som nämnts i tidigare protokoll är vår 
uppfattning att den fortsatta planeringen av projektet bör ske parallellt med handläggningen i 
Mark- och miljödomstolen. Vi bör förbereda diskussioner med Trafikverket, införskaffande av 
anbudsunderlag för grundundersökning och därefter anbudshandlingar för genomförande av 
projektets olika delar inklusive olika provisoriska åtgärder, allt i samarbete med kommunen. 
Dahlström informerar Asplund om strategin. 
 
Två berörda markområden har bytt ägare. Dahlström och Zetterberg avser att träffa Mats Öhlin, 
ny ägare till Nenninge gård. Bjurström ombeds kontakta bröderna Andersson, nya ägare till 
udden väster om Nenningesunds tänkta mynning i Höggarnsfjärden. 
 
Fagerberg rapporterade från Vägföreningen Nenninges möte 7 september. Stämningen var som 
tidigare positiv till projektet och man efterlyste ansökningshandlingarna på vår hemsida. Dessa 
kan dock läggas ut först när ansökan kungjorts av Mark- och miljödomstolen. 
 
Nästa möte 29 oktober 18.30 i Flottans mäns lokaler. Följande möte 19 november, samma tid 
samma plats. 
 
   
 
Antecknat av Birger Winbladh 
 
Justerat per E-post   Olle Zetterberg  Tor Sjölinder 

 
 
  


