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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 131029 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 
A i Norrtälje. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Jan Mosander, Gunnar Fagerberg, Anders Börjegård, Örjan 
Asplund, Staffan Persson, Ann Axelsson, Bjarne Bjurström och Tor Sjölinder. Dessutom: Bo-Erik 
Lind (valberedningen), Nils Eriksson (revisor) samt Lennart Fröblom (Flottans Män). 
 
1. Gunnar Fagerberg valdes till ordförande för mötet, Jan Mosander utsågs till sekreterare och Ann 
Axelsson och Staffan Persson till protokolljusterare. 
 
2. Anmälningsärenden. 
• Det senaste mötesprotokollet. Det noterades att det justerade protokollet blivit kraftigt försenat 
pga ett datahaveri hos den ene justeraren, i kombination med fallerande uppkoppling hos 
protokollföraren som befinner sig i Vietnam. Protokollet läggs ut på nätet och lades till 
handlingarna. 
• Mats Dahlström och Olle Zetterberg har träffat nye ägaren till Nenninge gård och informerat 
honom om föreningens projekt. Han ställer sig mycket positiv till projektet. Bjarne Bjurström var 
ombedd att i samma ärende kontakta de nya ägarna till Norrnäset (udde i Höggarnsfjärden), men 
pga av brist i styrelsens interna kommunikation (debaclet med mötesprotokollet, se ovan) har det 
inte hunnits med. Bjurström fullföljer nu.  
 
3. Föreläggande från Mark- och miljödomstolen. Föreningen har fått ett föreläggande från 
domstolen att komplettera vissa frågeställningar i ansökan och svara på synpunkter från 
Länsstyrelsen i Stockholm och Bygg- och miljökontoret i Norrtälje kommun. Föreningens svar ska 
vara inlämnat senast den 31 december. Dahlström, Zetterberg och Birger Winbladh har i samråd 
med Ulf Lindqvist på Naturvatten AB och konsulten Lars-Erik Hägerstedt tagit fram underlag till 
föreningens svar. Mötet diskuterade olika aspekter och detaljer i frågeställningarna och underlaget 
och vad som ytterligare bör tas fram. Materialet sammanställs och tanken är att ett utkast till svar 
ska ligga klart inför nästa styrelsemöte den 19 november. Mötet beslöt också att låta en juridisk 
expert, jur.kand Ulrika Greghammar (Lindskogs & Malmsströms advokatbyrå i Stockholm) granska 
föreningens svar innan det går in till domstolen. Greghammar bistod föreningen när ansökan i våras 
lämnades in till domstolen. 
 
4. Möte med kommunledningen.  
Föreningens representanter träffar den 5 november kommunledningen i Norrtälje för ömsesidig 
information om projektet Nenningesund. Mötet diskuterade frågor som bör tas upp. Föreningen 
representeras av Fagerberg, Zetterberg och Örjan Asplund.  
 
5. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 19 november kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal i 
Norrtälje, Götgatan 14 A (ingång från gaveln 1 tr. ner) 
Vänligen anteckna redan nu mötesdatum i almanackan!  
 
 
Antecknat av  
    Protokollet justerat:   Ann Axelsson        Staffan Persson  
Jan Mosander 


