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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 170621 kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson (ordf.), Jan Mosander, Christina Söderman, Staffan
Persson, Bjarne Bjurström och Mikael Morén.
Föreningen hade bjudit in representanter för fyra tomtföreningar/båtklubbar i Nenningesunds
omgivning för att informera om föreningens projekt och pejla intresset för att opinionsmässigt
stödja projektet. Från Björnösunds tomtägarförening deltog Rolf Arbacken, från Båtsvikens
samfällighetsförening (Brevik) Urban Zande, från Mellingeholms-Högtorps tomtägarförening Sven
Forsberg och från Backa gårds tomtägarförening (Björknäs) Per-Erik Alström. Informationen togs
positivt emot, styrelsen svarade på frågor och de fyra föreningarnas representanter återkommer med
besked efter att ha konsulterat sina respektive styrelser.
1. Ordf. Ann Axelsson öppnade den formella delen av mötet, Jan Mosander förde protokollet och
Bjarne Bjurström och Staffan Persson valdes till protokolljusterare.
2. Anmälningsärenden
• Föreningen hade 170611 bjudits in till Björknäs-Gummarö tomtägarförening för att efter deras
årsmöte informera om föreningens projekt. Axelsson, Mikael Morén och Birger Winbladh
informerade och svarade på frågor (”Bra frågor”) inför ett 40-tal åhörare, bland dem även en
representant för en annan tomtförening i trakten.
• Föreningen har 170602 till Norrtälje kommun skickat in en ansökan om bidrag till den
geotekniska undersökning som krävs som en del i ansökan till Mark- och miljödomstolen.
Bidragsansökan har sammanställts av Axelsson, Bjurström, Persson och Mats Öhlin.
3. Några av de högst politiskt ansvariga i kommunen har tidigare i år på plats informerats och visats
runt längs Nenningesund. Beslöts att ytterligare kontakta några ansvariga med samma erbjudande.
Christina Söderman håller i detta.
4. Bemanning på Rådmansödagen 1 juli: Axelsson har ordnat en snygg beachflag med
Nenningesunds nya logotyp. Persson, Winbladhs, Söderman och Morén medverkar och avlöser
varandra vid föreningens utställningsbord.
5. Informationsutskick och vandring. Axelsson har tagit fram förslag till utskick. Söderman har fått
en offert på tryck i färg, ytterligare en på väg in. Utskicket bör finnas på anslagstavlor och ligga i
brevlådorna på Rådmansö och i Nenningesunds närområde en dryg vecka före vandringen längs
Nenningesund 15 juli. Delar av styrelsen distribuerar, med viss hjälp av medlemmar. I vandringen
medverkar bl a Axelsson och Söderman.
6. Mötet diskuterade frågeställningar kring samråd och huvudmannaskap.
7. Kommande händelser (att redan nu notera i almanackan):
Föreningen medverkar alltså på Rådmansödagen lördagen den 1 juli kl 10 – 16.
Föreningens vandring längs Nenningesund arrangeras lördagen den 15 juli kl 11.00. Samling vid
stora eken vid infarten till Nenninge från Rådmansövägen (väg 1032, f d Södersviksvägen).
Parkering finns på gårdsplan till vänster ett kort stycke efter infarten.
Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 6 september kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje.
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Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat:
Bjarne Bjurström

Staffan Persson

