
Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post  
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 100324 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 
A i Norrtälje. 
  
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Olle Zetterberg, Anders 
Börjegård, Gunnar Fagerberg, Ann Axelsson, Staffan Persson. Dessutom: Svante Jansson, Nils 
Eriksson (revisorer), Bo-Erik Lind (valberedningen) och Lennart Fröblom (Flottans män). 
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Olle Zetterberg och Ann Axelsson valdes till 
protokolljusterare. 

 
2. Anmälningsärenden. 
• Dahlström och Zetterberg har tillsammans med Bernt Lindstenz (Västergården, Åkerö – Lilla 
Bålösund) träffat kommunens tillväxtstrateg Mats Viktorsson och diskuterat föreningens 
projektplaner. Kommunen väntas lägga upp ett särskilt ärende för Nenningesund..  
• Representanter för föreningen skulle ha medverkat på Lågarö byalags årsmöte den 27 mars och 
berättat om föreningens planer. Byalagets årsmöte har dock uppskjutits på obestämd tid. 
Anledningen är att andelstalet i byalaget har visat sig överstiga 100 procent och oklarheterna måste  
rättas till. 
• Dahlström har sökt kontakt med markägaren Uppsala stift, domkapitlet (berörs av projektet 
Nenningesund ), men ej ännu fått svar.  
• Dahlström har på Rotarys lunchmöte i Norrtälje informerat om föreningens projekt. Mellan 40 och 
50 rotarymedlemmar lyssnade intresserat. 
 • Gunnar Fagerberg rapporterade att föreningens representanter den 18 april (prel.) kan träffa 
ledningen för Nenninge vägförening/samfällighetsförening och där nära berörda markägare för 
information. 
• Dahlström meddelade att föreningen annonserat i Norrtelje Tidning om årsmötet den 28 mars.  
• Fram till dags dato cirka en tredjedel av medlemmarna (2009) betalat medlemsavgiften för år 2010 
(69 st.) 
 
3. Mötet diskuterade upplägget och programmet för årsmötet, budgetfrågor och föreningens 
ekonomi – fullständig redovisning sker på årsmötet.  
 
4. Bo-Erik Lind i valberedningen meddelade att beredningen i stort sett är klar med sitt arbete inför 
årsmötet. 
 
5. Mötet beslöt att även i år delta i Rådmansödagen i Gräddö den 3 juli och bokade ett 3 meter långt 
utställningsbord á kr 100 kr/m. 
 
6. Zetterberg kompletterar den tekniska del som ska ingå i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) 
med bl a uppgifter om upplagsplatser för muddermassor samt om hur Öjaren ska hanteras vad gäller 
slamsugning mm. Kompletteringarna skickas till Naturvatten AB för den slutliga 
sammanställningen 
 
7. Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 22 april 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: 
 
Ann Axelsson    Olle Zetterberg  


