Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 100123 kl 11.00 i Rådmansö
församlingshem.
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Birger Winbladh, Titti
Winbladh, Håkan Widmark, Staffan Persson, Ann Axelsson, Jan Mosander, Olle
Zetterberg, Anders Börjegård samt Svante Jansson (revisor) och Bo-Erik Lind
(valberedningen).
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Anders Börjegård och Staffan Persson valdes
till protokolljusterare.
2. Mötet diskuterade upplägget och dagordningen för det förestående
informationsmötet (kl 12.00 samma dag i samma lokal) för inbjudna markägare och
andra som nära berörs av föreningens projekt.
3. Anmälningsärenden
• Dahlström har ordnat så att Norrtälje kommun fått komplett kopia på föreningens
och dess partners ansökan om medel från EU-programmet Central Baltic. Dahlström
har också skrivit brev till kommunen, kopia till Vägverket, angående föreningens
intressen vad gäller dragningen av den kommande VA-ledningen till Södersvik (ev.
längs väg 1032), ev. ny vägöverfart samt planer på cykelväg i området (jfr
protokollet, styrelsemöte 091227)
• Börjegård meddelade att det synes osäkert om VA-ledningen alls ska gå längs väg
1032. Det finns ett alternativ längre bort längs E18 mot Kapellskär som då inte berör
föreningens projekt.
• Birger Winbladh berättade att han, Börjegård och Ulf Lindqvist (Naturvatten AB)
den 13 januari gett sig ut på Öjarens is, borrat ett antal hål där samt tagit
sediment/slamprover avsedda att komplettera miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).
Denna dag rådde extremt lågvatten (- 40 cm från normalvattenståndet), vilket gjort
sedimentet segare och mer kompakt än normalt. (”Stark lukt av svavelväte,
lervällingen böljade upp som korv ur några av borrhålen”.)
• Dahlström anmälde att Lågarö byalag samfällighetsförening, efter en extra stämma i
höstas, nu leds av en interimsstyrelse, fram till byalagets årsmöte den 27 mars.
4. Mötet beslöt att årsmötet 2010 ska hållas söndagen den 28 mars kl 13.00 i
Rådmansö församlingshem (under förutsättning att lokalen är ledig – Börjegård
utreder).
5. Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 18 februari kl 18.30 hemma hos OBS. ny
mötesplats Anders Börjegård i Räfsnäs, Berghamnsvägen 35, nedfart från väg 1032
(Gräddö – Kapellskär) mot Räfsnäs såg, vid brevlådor till höger efter ca.700 m och
efter ett traktorskjul ta upp till vänster – tända marschaller står på en stubbe. Vänligen
notera i almanackan! Börjegård har tel. 0176 – 40865, mobil 070-441 03 21, e-post:

borjegard@spray.se
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