
 
 

 
 
Protokoll från styrelsemöte 2014-05-04 
 
 
Tid och plats: Klockan 10-12 hos Molly Törnqvist 
 
Närvarande: Staffan Lund, Leif Thelénius, Henrik Turunen, Hillevi Bohlin, Tore Andersson, 
Yngve Melin, Bo Käck, Lars-Olof Larsson, Molly Törnqvist  
 
Adjungerad: Lars Adolfsson 
 
1. Staffan hälsade välkommen och öppnade dagens möte. Lars Adolfsson presenterades 

för styrelsen som tillfällig ersättare för Lars Sten i väntan på en permanent lösning. 
 
2. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Gruppernas arbete repeterades kort, 

vidare förslaget att en miljöjurist ska anlitas framöver. 
 
3. Vassgruppen: Leif berättade om kommande verksamhet där första mötet blir söndagen 11 

maj. 
 
4. Informationsgruppen: Lars-Olof  informerade om läget med hemsidan. Ett första 

preliminärt möte hölls i mars och nästkommande möte blir den 25 maj hos Erik Franzén. 
Denna gång deltar Micke Eriksson som bygger hemsidan åt VNV samt Jonas Weissglas 
som tidigare har arbetat med information och som även har vana av konstruktion av 
hemsidor.  

5. Dammgruppen: Yngve berättade om läget och vad som är på gång bl.a. följande gällande 
förslag från dammgruppen: 

• Flytta läget för regleringsdammen några meter närmare sjön. 
• Placera fisktrappan i centrum av brokonstruktionen för att ge större bärighet 
• Den kommande bron ska ha bärighet BK1 
• Underkanten på bron bör höjas ca 20 cm för att ge större flexibilitet    
• Önskvärt med någon typ av vikbar konstruktion för dammluckorna. 
Förslagen ska diskuteras med jurist avseende behovet att ändra nuvarande     
kontruktionsritningar inför ansökan eller om detta kan vänta till detaljprojekteringen. 

 
 
 



 
 
6. Aktivitetsgruppen: Molly informerade om årets fågelskådning som hölls den 27 april.  

Cykelutflykten runt sjöarna kommer att samordnas med SVENN projektet och Fest i   
Heby. 

 
 
7. Finansieringsgruppen: Kjell Wallin ersätts framöver av föreningens revisor Göran Nilsson 

som till vidare delar ledarfunktionen med Staffan.  
• Styrelsen stödde gruppens förslag att ta fram underlag för ett lån i Sala Sparbank 

för ersättningen till miljöjurist. 
• Styrelsen stödde gruppens förslag att utreda för och nackdelar med att VNV 

övergår i en ekonomisk förening istället för en ideell förening.  
 
8. Digital mätutrustning och flödesmätare: Beslutades att med stöd av Börje Åstrand inköpa 

digital mätutrustning för vattennivåer och flöden enligt tidigare förslag. 
Finansieringsgruppen undersöker om kommunens VNV konto kan användas och därmed 
lyfta av momsen. 

 
9. Övriga frågor 
 
Förslag av Leif om ytterligare en medlem i Finansieringsgruppen som ska ersätta Lars Sten 
 
Vad händer med myndighetskontakterna undrade Henrik. Staffan berättade att UNTs 
lokalreporter Hans Lundgren kommer att göra ett dubbeluppslag om bl.a  VNVs verksamhet. 
 
Centern i Heby kommer på besök den 21/5 klockan 18:00. Målet är att förankra och koppla 
ihop lokala initiativ med politiken. Hur ska politik och lokala projekt sys ihop är frågan. 
 
SVENN projektet drogs av Hillevi. Olika grupper arbetar med frågor som rör bygdegården, 
energi, avlopp, natur och turism i bygden. En utställning finns f.n i bygdegården där de olika 
projekten presenteras. Projektets hemsida ska länkas till VNVs hemsida. 
 
 
Nästa styrelsemöte blir söndagen den 8 juni klockan 10-12 hos familjen Thelénius  
    
Vid protokollet 
 
Lars-Olof Larsson 2014-05-05 
   
 
 


