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Vansjön- Nordsjöns Väl 
Verksamheten 2013-2014 
 
Inbjudan till årsmöte den 31 augusti 13-16  
Vansjö Bygdegård 
 
Program 
1300 Seminarium med Anders Wall m fl 
1430 Kaffe 
1500 Föreningens årsmöte 
1600 Avslutning 
 
Bilagor till årsmötet: 
Verksamhetsberättelse  
Ekonomisk redovisning 
Dagordning för årsmötet 
 
Vansjön- Nordsjöns Väl är en ideell förening som startade 1996 som 
följd av kraftig igenväxning i sjöarna och en omfattande och obehaglig 
fiskdöd under vintern 1995. I mitten av nittiotalet var sjöarna så fyllda 
av växtlighet att det var svårt att fiska och ta sig fram med båt. Nu är 
situationen mycket bättre men det finns mycket kvar att göra. 
 
Föreningen har lyckats när sjöarna fungerar och ser ut som de gjorde 
under 1960-talet. Fråga de som var med på den tiden så får du höra mer 
om livet i sjöarna och om hur vattennivåerna varierade. Det är dit vi vill 
komma… hoppas du följer med.     
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Verksamhetsberättelse 2013/2014 
 
Inledning 
Föreningen har ett brutet verksamhetsår vilket innebär att verksamhetsåret börjar 1 juli och slutar 
sista 30 juli. Detta verksamhetsår inleddes i juli 2013 med ett lågt vattenstånd till följd av en torr 
sommar. Vintern blev mild med lite snö och vårfloden uteblev nästan helt. Gäddan och annan 
fisk fick det nog svårt med leken i det grunda vårvattnet. Vårvattenståndet stannade på 54,30 
möh att jämföra med det höga vårvattenståndet på 54,85 möh året innan.  
 
I slutet av juli 2014 kom chocken när död småfisk började flyta upp i badvikarna – vad händer 
undrade många? Vädret var extremt varmt, vattenståndet det lägsta vi uppmätt i juli och det var 
nästan helt vindstilla. Extremt höga vattentemperaturer uppmättes och det blev syrebrist i 
sjöarnas djuphålor. Syrebristen drabbade främst snorgärsen som inte flyttar på sig till syrerikare 
vatten. För många i Nordsjöns norra delar blev det en illaluktande sörja av fisk och växtdelar i 
vikarna.  Trots den höga värmen skedde ingen heltäckande algblomning av blågröna alger vilket 
trots allt är mycket positivt. Förhoppningsvis återgår sjöarna till sitt normaltillstånd snabbt efter 
sommarens värmechock. 
 
Det verkar vara ett generationsskifte på gång och flera fritidshus har bytt ägare under senare år. 
Vi hälsar alla nya boende runt sjöarna varmt välkomna till de fantastiska omgivningarna. Den 
som har frågor eller vill bidra till föreningens arbete kan kontakta någon i styrelsen. 
 
Under året har en av föreningens trognaste medarbetare avlidit. Det är Lars Sten som 
representerat Nordsjö Samfällighetsförening i styrelsen. Han var med när VNV bildades 1996 
och har sedan dess varit med och utvecklat vårt program för att rädda sjöarna. Hans envishet och 
positiva grundinställning har varit en inspirationskälla för hela styrelsen. Det har varit en förmån 
at ha fått arbeta med honom under så många år som det ändå blev.  
 
Medlemsantalet 
Medlemsantalet har ökat under året och vi är nu 187 medlemmar vilket motsvarar ungefär lika 
många fastigheter. Medlemsavgiften har legat på 500 kr för hushåll och 300 kr för enskild 
medlem samt 1000 kr eller mer för sponsorer. 
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften inför nästa verksamhetsår blir 500 kr per hushåll/fastighet 
och att enskilt medlemskap på 300 kr tas bort. Möjligheten till sponsormedlemsskap på minst 
1000 kr kvarstår. Frågan beslutas på årsmötet. 
 
Sponsorer 2013/2014 
Föreningen är mycket tacksam till de som sponsrar med extra inbetalning. 
Det är Domarbo Skog, Nordsjö samfällighetsförening, Julmyra Horse Center samt Nils Öjefors. 
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Vassklippningen 
Fortsatt klippningen av näckrosor är nödvändigt för att släppa ner solljus till botten och gynna 
den för sjöarnas hälsa viktiga bottenvegetationen. Det är många som kör ”Näcken” och gör ett 
fantastiskt jobb med klippningen. Utan klippningen hade sjöarna inte varit i närheten av sitt 
nuvarande hälsotillstånd. Det är dock ett hårt slitage på utrustningen och föreningen har höga 
kostnader för inköp av motorer och underhåll av motorerna. Slitaget leder också till onödiga 
stillestånd. Generellt behöver klippningen av näckrosor och vass hanteras med större varsamhet 
både för att minska underhållskostnaden och för att undvika att stora mängder klippta 
växtmassor driver runt i sjöarna. Vi behöver också utreda om det är så att det av ekologiska skäl 
finns anledning att lämna vissa områden helt oklippta. Styrelsen har beslutat att en ny och tydlig 
instruktion för klippningen ska tas fram inför nästa klippningssäsong.  
Kontaktpersoner: Kerstin Thelenius, Bosse Käck, Ingemar Larsson, Tom Runeklev, Åke 
Svadling. 
 
Utvecklingsprojekt 
Arbetet med sjöarna är långsiktigt och vi jagar hela tiden nya idéer och förslag som kan föra 
insatserna framåt. Under året har föreningen arbetat följande utvecklingsprojekt.  
 
Kan bottensedimenten tas upp och användas som gödsel på åkrarna?  
Föreningen samarbetar här med KTH och Heby Kommun i utvecklingen av ny teknik för att ta 
upp bottensediment ur sjöar. Vansjön och Nordsjön är utvalda som testsjöar tillsammans med 
några få andra sjöar i Sverige. Det som gjorts hittills är att sjöarnas bottenprofil har radarscannats 
och prover på bottensedimenten har tagits i olika delar av sjöarna. Detta projekt fortsätter också 
under nästa verksamhetsår.  
Kontaktperson: Börje Åstrand eller gå in på www.vnval.se/sjoarna/fakta/ 
 
Nivåreglering som bättre motsvarar naturliga förhållanden 
De extremt låga vattenstånden denna sommar med nästan inget vattenflöde nedströms och 
understrycker behovet av arbetet med sjöregleringen. Under verksamhetsåret har konsulten Terra 
Limno slutfört arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen. Resultaten redovisades i ett möte 
med kommunföreträdare, Jordbruksverket, WWF och Terra Limno den 13 december 2013. 
Jordbruksverket är nu i slutfasen av sin del att föreslå lämpliga organisatoriska lösningar och 
börjar arbetet med att skriva den formella ansökan till Mark- och Miljödomstolen. Styrelsen har 
beslutat att anlita en välrenommerad miljöjurist för att företräda projektet i en ny ansökan till 
Mark- och miljödomstolen. Det innebär höga kostnader för föreningen och arbetet kommer att 
pågå under verksamhetsåret 2014/2015. Kontaktpersoner: Yngve Melin, Hillevi Bohlin, Åke 
Molin, Henrik Turunen, Bosse Käck, Staffan Lund, Börje Åstrand 
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Lättillgänglig information om aktuella vattennivåer  
Det är många som vill ha aktuell information om vattennivåer. Styrelsen har därför beslutat att 
köpa in utrustning för automatisk och digital mätning av vattennivån. Utrustningen kommer att 
installeras under hösten 2014. Det innebär att sjöarnas vattennivå kommer avläses kontinuerligt 
och att man via hemsidan www.vnval.se direkt kan informera sig om aktuell vattennivå.  
Kontaktperson: Börje Åstrand 
 
Vandringsväg för fisk och smådjur ”faunapassage”  
Föreningen strävar efter att förbättra faunapassagen genom en kommande reglering vid 
Svanviken. Det finna olika alternativa lösningar och vi är för närvarande öppna för olika tekniska 
lösningar. Målet är att skapa en så enkel och effektiv faunapassage som möjligt. Arbetet kommer 
att fortgå under 2014/2015. 
Kontaktpersoner: Henrik Turunen och Börje Åstrand. 
 
Övriga projekt 
Föreningen och Heby kommun har under året till länsstyrelsen slutrapporterat projektet 
”Restaurering av Vansjön och Nordsjön”. Stödet från Länsstyrelsen uppgår till 800 000 kr. 
Föreningen har genom egna arbetsinsatser medfinansierat med 1 500 000 kr och där ingår också 
tid för klippning av vass mm under projekttiden 2006-2013. Rapporten hittar du på 
www.vnval.se 
 
Föreningen samarbetar nära med Leaderprojektet ”Sjögränden – Vansjöbygdens Energi Näring 
och Natur (SVENN)”www.vansjobygden.se . Delar av projektet SVENN ligger mycket nära det 
VNV arbetar med för sjöarna och då speciellt frågor om kretslopp och belastning av närsalter 
från avlopp, jordbruk och skogsbruk. Genom SVENN projektet har fler personer engagerat sig 
för bygdens utveckling inom t ex naturturism, bygdegården och kretsloppsfrågor. Steg 1 av 
projektet ska slutrapporteras i höst och där finns olika åtgärdsförslag.  
 
Finansiering 
Föreningen har en god kassa men vi behöver kontinuerligt förbättra vår ekonomi. Under nästa 
verksamhetsår har vi också stora kostnader för att anlita miljöjurist, investeringar i utrustning till 
vassbåten samt för den digitala nivåmätningen.  Styrelsen arbetar därför med att utveckla 
formerna för medlemskapet men också med att söka projektmedel från externa finansiärer. Vad 
gäller formerna för medlemskap söker föreningen ett närmare samarbete med de 
stugsamfälligheter som finns runt sjön. Under året har Hagtorpets stugsamfällighet beslutat att 
medlemsavgiften i VNV tas upp direkt genom stugsamfälligheten.  Nästa verksamhetsår kommer 
samma fråga också att tas upp i Nordsjö Samfällighetsförening. Styrelsen utreder också om VNV 
skulle drivas som en ekonomisk förening istället för ideell förening. Kontaktpersoner: Göran 
Nilsson, Staffan Lund, Hillevi Bohlin, Leif Thelenius och Lars Adolfsson.   
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Information  
Föreningen gör så mycket man kan för att informera om sjöarna och speciellt orsakerna till 
övergödningen och effekterna av en kommande reglering. Det är svårt att informera och det kan 
florera olika rykten vilket är beklagligt men vi gör så gott vi kan.  
 
Styrelsen har beslutat om en satsning för att förbättra och utveckla hemsidan www.vnval.se med 
mer aktuell information. Där ligger nu också protokoll från styrelsens möten för den som mer i 
detalj vill informera sig om vad som händer. Kontaktpersoner: Lars-Olof Larsson, Jonas 
Weissglas och Erik Franzen.  
 
Mediamässigt tog föreningen initiativ i april som ledde till ett helt uppslag i UNT där arbetet 
med sjöarna, Vansjöbygden och Julmyra presenterades på ett bra sätt. 
 
Föreningen medverkade också tillsammans med SVENN projektet under Fest i Heby veckan.    
 
 
Styrelsearbetet 
Styrelsen har beslutat att ha en koordinerande och samordnande roll med ett roterande 
sekreterarskap. Huvuddelen av arbetet ska ske i olika arbetsgrupper. 
Dessa är: 
Vassgruppen: Ledare Kerstin Thelenius 
Dammgruppen: Ledare Yngve Melin 
Finansgruppen: Ledare Staffan Lund 
Aktivitetsgruppen: Ledare Molly Thörnqvist 
Informationsgruppen: Lars-Olof Larsson  
 
För styrelsemöten och protokoll se www.vnval.se  
För årsmötesprotokollet 2012/2013 se www.vnval.se 
 
 
Fågelskådningen 
Årets fågelskådning gick av stapeln den 27 april.  
 
 
Vansjö den 13 Augusti 2013, 
 
Styrelsen,  
 
Staffan Lund, Yngve Melin, Hillevi Bohlin, Leif Thelenius, Lars-Olof Larsson, Bosse Käck, 
Molly Thörnqvist, Ingmar Larsson, Erik Franzen, Tom Runeklev, Åke Molin, Kjell Wallin, 
Henrik Turunen, Torbjörn Söderqvist.  
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Ekonomisk redovisning 2013-2014  
Föreningen har en bra ekonomi beroende på medlemsavgifter och olika bidrag 
Tillgångar: sparkonto och övriga bankräkningar 324 386kr 30/6 2014 
 
Intäkter: 
Medlemsinteckningar 67 700kr för 2012-2013 och 67 600kr för 2013-2014 
Ränteintäkt       3028kr 
 
Kostnader: 
Näcken     36755kr 
Damregleringen Svanevik 
återbetaldaProjekt pengar 116079kr  
Övriga kostnader: 
Kontorsmat./lantmäter.     3633kr 
Trycksaker och porto      9370kr 
Övrigt: försäkring mm     9578kr 
 
Beräknat Resultat 2013-2014   - 37086,61  
 
Budget 2014-2015 
Intäkter: 
Medlemsinteckningar    80000kr  
Ränteintäkt                  3000kr 
 
Kostnader: 
Näcken      60000kr 
Damregleringen Svanevik 
återbetaldaProjekt pengar    50000kr 
Advokatarvoden              250000kr 
Digital vattennivåmätning    40000kr  
Övriga kostnader: 
Kontorsmat./lantmäter.       5000kr 
Trycksaker och porto        6000kr 
Övrigt: försäkring mm       7000kr 
 
Beräknat Resultat    - 285000kr  
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Dagordning för årsmötet den 31 augusti 2014 
 
 

§1 Mötets öppnande 
a) Val av mötesordförande 
b) Val av mötessekreterare 
c) Val av 2 justerare tillika rösträknare 
§2 Förteckning över närvarande medlemmar 
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande 
§4 Dagordningens fastställande 
§5 Styrelsens årsberättelse 
- verksamheten 
- ekonomi 
- förslag med anledning av föreningens  över-
/underskott 
§6 Revisorernas berättelse 
§7 Beslut i anledning av föreningens över-
/underskott 
§8 Fastställande av resultat- och 
balansräkning 
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter 
§10 Beslut om budget 
§11 Fråga om arvoden 

§12 Beslut om medlemsavgift 
§13Val av styrelse 
a) antal ordinarie ledamöter  
b) antal ersättare 
Val av 
a) ordförande 
b) övriga ordinarie ledamöter 
c) ersättare 
§14 Val av  
a) revisorer 
b) ersättare för revisorer 
§15 Val av valberedning 
a) antal ledamöter 
b) val av ledamöter 
c) val av sammankallande 
§16 Fastställande av stadgar 
§17 Anmälda ärenden 
§18 Övriga frågor 
§19 Avslutning 

 
Till § 5 Överskott/Underskott 
Styrelsens föreslår att årets underskott (-37086 kr) överförs som balanserat underskott till nästa 
räkenskapsår.  
 
Till § 12 Medlemsavgift: 
Styrelsen föreslår en förändring av medlemsavgiften för verksamhetsåret 2013/2014 enligt 
följande:  
 

 ) Medlemskap per fastighet/hushåll: 500 kr och år. 
a) Sponsormedlemsskap: 1000 kr eller mer. 

 
Alternativet som funnits för enskilt medlemskap på 300 kr utgår. 
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Till § 13 Val av styrelse inkl ordförande: 
Valberedningen hälsar att frågor och synpunkter vad gäller val till styrelsen ska ställas till 
sammankallande i valberedningen Lars-Ove Gustavsson alternativt Ewa Larsson eller Jonas 
Melin. 

a) Fastställande av antal ordinarie styrelseledamöter (åtta st) 
b) Fastställande av antal ersättare (åtta st) 
c) Val av ordförande (väljs för två år) 

Staffan Lund kvarstår till 2015 
d) Val av ordinarie styrelseledamöter (väljs för två år) 

Ordinarie ledamöter som är i tur att avgå 2014: 
Lars-Olof Larsson, Molly Thörnqvist, Lars Sten (avliden under året) 
Ordinarie ledamöter som kvarstår till 2015: 
Yngve Melin, Hillevi Bohlin, Bo Käck, Leif Thelenius 

e) Val av ersättare (väljs för ett år) 
Ersättare i tur att avgå 2014: 
Ingemar Larsson, Erik Franzen, Tom Runeklev, Åke Molin, Torbjörn Söderqvist, Tore 
Andersson, Kjell Wallin, Henrik Turunen 

 
Till §14 Val av ordinarie revisorer och ersättare 

a) Revisorerna består av två ordinarie ledamöter och två ersättare. 
b) Val av ordinarie revisorer (väljs för ett år) 

 Ordinarie revisorer i tur att avgå 2014: 
 Göran Nilsson, Lars-Ove Gustavsson 

c) Val av ersättare (väljs för ett år) 
Ersättare i tur att avgå 2014: 
Hans Nygren, Lars Adolfsson  

 
Till § 15 Val av valberedning. 

a) Valberedningen består av en sammankallande och två ledamöter 
b) Val av sammankallande (väljs för två år) 

Lars-Ove Gustavsson kvarstår till 2015 
c) Val av ledamöter  

Jonas Melin (i tur att avgå 2015) 
Ewa Larsson (i tur att avgå 2014)    

 
§16 Fastställande av stadgar 

a) Originaldokumentet av föreningens stadgar från 2006 saknas och endast en otydlig 
scannad variant finns tillgänglig. Ett nytt orginaldokument bör därför fastställas av 
årsmötet. 

§17 Anmälda ärenden 
a) Inga anmälda ärenden 

§18 Övriga frågor 
§19 Avslutning 
 


