
	  

Styrelsemöte	  Vansjö	  Nordsjö	  Väl	  den	  1	  februari	  2015	  

	  
Deltagare:	  Staffan	  Lund,	  Hillevi	  Bohlin,	  Bo	  Käck,	  Yngve	  Melin,	  Kerstin	  och	  Leif	  Thelenius,	  Erik	  Franzen,	  
Masalin,	  Henrik	  Turunen	  och	  Madeleine	  Wadstrand.	  
	  

1. Staffan	  Lund	  öppnade	  mötet.	  
	  

2. Madeleine	  Wadstrand	  utsågs	  till	  sekreterare.	  
	  

3. Föregående	  mötesprotokoll	  godkändes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  

4. Rapport	  från	  grupperna:	  
Vassgruppen	  
Introduktionsunderlag	  till	  vassbåten	  är	  under	  framtagende	  och	  ska	  testas	  i	  sommar.	  	  
Motor	  ska	  säljas	  och	  vinterförvaras	  just	  nu	  hos	  Jocke.	  
	  
Dammgruppen	  
Haft	  två	  möten.	  Diskuterade	  tekniska	  lösningar	  så	  vi	  inte	  låser	  oss	  vid	  en	  lösning.	  Nytt	  möte	  planeras	  
efter	  samrådsmöte.	  Vi	  har	  träffat	  nya	  ägaren,	  Peter	  Eriksson,	  till	  Molnebo.	  Det	  var	  ett	  positivt	  möte.	  	  
Peter	  har	  fått	  inbjudan	  till	  samrådsmötet.	  
	  
Pappersgruppen	  
Vi	  har	  inte	  haft	  möten	  men	  jobbar	  med	  medlemsförteckningen.	  Vi	  har	  ca	  125	  medlemmar.	  Vi	  
behöver	  skapa	  rutin	  för	  att	  säkerställa	  ett	  bra	  register.	  Önskvärt	  att	  registret	  är	  klart	  till	  nästa	  
styrelsemöte.	  Det	  saknas	  fortfarande	  mail	  o	  telefonnummer	  som	  vi	  i	  styrelsen	  kan	  ha	  kunskap	  om.	  
Hillevi	  ser	  till	  att	  det	  blir	  ett	  möte	  inom	  kort.	  
	  
Finansgruppen	  
Vi	  har	  inte	  haft	  något	  möte.	  Vi	  har	  ansökt	  om	  200	  000	  kr	  från	  WWF	  som	  vi	  inte	  fick.	  Vi	  ska	  söka	  igen.	  
Vi	  har	  185	  000	  kr	  i	  kassan	  just	  nu.	  
Vi	  måste	  ha	  deltagarförteckning	  till	  julbordskvittot,	  se	  deltagarförteckning	  i	  protokollet.	  
	  
Aktivitetsgruppen	  
Enda	  aktiviteten	  var	  julbordet.	  
	  
Informationsgruppen	  
Vi	  har	  fått	  en	  ny	  hemsida.	  Tips	  gå	  in	  och	  titta	  samt	  ge	  kommentarer.	  Det	  är	  tre	  stycken	  medlemmar	  
som	  har	  behörighet	  att	  gå	  in	  och	  redigera	  på	  sidan.	  
	  

5. Vatten	  myndighetens	  åtgärdsprogram	  
Det	  är	  ett	  EU	  direktiv	  att	  alla	  länder	  ska	  ta	  fram	  ett	  direktiv	  hur	  vi	  ska	  rena	  våra	  vatten.	  Det	  finns	  en	  
åtgärdsplan	  för	  Örsundaån	  inkl	  Vansjö	  Nordsjö.	  Vi	  har	  s.k.	  måttlig	  kvalité	  pga	  
övergödningsproblematik	  och	  fiskvandringshinder.	  Samhället	  kräver	  åtgärd	  och	  vi	  har	  tagit	  fram	  en	  
lösning	  som	  vi	  ska	  använda	  oss	  av	  när	  vi	  söker	  pengar.	  (Det	  ska	  vara	  åtgärdat	  2021.)	  
	  



6. Aktiviteter	  till	  årsmötet	  
Vi	  funderar	  på	  om	  vi	  ska	  bjuda	  hit	  vattenmyndigheterna	  till	  årsmötet.	  Ska	  vi	  även	  bjuda	  in	  
kommunen?	  Några	  tex	  Kerstin	  och	  Leif,	  skulle	  kunna	  berätta	  hur	  det	  gjort	  med	  sin	  avloppslösning.	  
Finns	  kanske	  fler	  som	  hittat	  bra	  avloppslösningar	  och	  vattenrening.	  
	  

7. Strategi	  för	  samrådsmöte	  8	  feb	  kl	  14-‐16.	  
Svårt	  att	  veta	  hur	  många	  som	  kommer	  den	  8	  feb.	  Yngve	  och	  Staffan	  inleder.	  Advokaten	  och	  Jenny	  
ansvara	  för	  mötet.	  Sakägarna	  får	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor.	  Vi	  ska	  skapa	  gruppdiskussioner	  så	  fler	  får	  
tillfälle	  att	  lyfta	  frågor.	  Vi	  ser	  till	  att	  det	  sitter	  en	  sakkunnig	  i	  varje	  grupp.	  
En	  stor	  fråga	  är	  vad	  kostnaden	  blir	  och	  det	  vet	  vi	  inte	  idag.	  Sjöföreningen	  ska	  bygga	  upp	  en	  buffert.	  Vi	  
vet	  inte	  vad	  driftkostnader	  mm	  kommer	  att	  kosta.	  Yngve	  får	  i	  uppdrag	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  
underhållskostnaden	  kan	  bli.	  Ska	  vi	  dela	  ut	  en	  enkät	  för	  att	  få	  reda	  på	  vad	  alla	  tycker	  och	  vill	  veta	  mer	  
om?	  Hur	  ska	  alla	  olika	  styrelser	  för	  bygden	  samarbeta?	  Vi	  ska	  bygga	  en	  vi-‐anda	  som	  gynnar	  bygden.	  
Styrelsen	  träffas	  13:30	  för	  att	  förbereda	  inför	  mötet.	  Vi	  siktar	  på	  att	  ca	  50	  pers	  kommer.	  Staffan	  hör	  
med	  bygdegården	  med	  lån	  av	  dator.	  
	  
Henrik	  ska	  ta	  kontakt	  med	  Agnes	  för	  att	  höra	  hur	  markupplåtelsen	  ska	  se	  ut.	  Det	  gäller	  de	  markägare	  
som	  får	  en	  markant	  förändring	  av	  sin	  mark.	  Bra	  om	  vi	  har	  svar	  inför	  mötet.	  	  
	  

8. Kalendern	  
Extra	  årsmöte	  blir	  den	  29	  mars	  kl	  10-‐12	  tillsammans	  med	  ordinarie	  styrelsemöte	  för	  att	  godkänna	  
stadgar.	  Vi	  siktar	  på	  att	  vara	  i	  bygdegården.	  Erik	  bokar	  lokalen,	  Hillevi	  ansvarar	  för	  att	  
pappersgruppen	  kallar.	  
	  

9. Stadgar	  
Vi	  går	  igenom	  stadgarna	  och	  anser	  att	  de	  är	  bra.	  Vi	  beslutar	  att	  i	  möjligaste	  mån	  kalla	  till	  årsmöte	  
med	  Sms,	  mail,	  hemsida	  och	  anslag	  men	  det	  kan	  också	  bli	  skriftlig	  kallelse.	  	  Dagordning	  och	  övriga	  
underlag	  publiceras	  på	  hemsidan.	  
	  

10. Mötet	  avslutades.	  
	  
	  


