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  Verksamhetsberättelse 2014/2015 
 
Årsmötet 30 augusti 2014 
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att revidera och uppdatera föreningens stadgar och årsmötet 
beslutade också att reservera medel för samarbete med advokat Agnes Larfeldt för att bistå 
föreningen i juridiska frågor i dammprojektet. De reviderade stadgarna fastslogs vid ett extra 
årsmöte den 29 mars och finns utlagda på webben.  
Tillsammans med SVENN projektet innehöll årsmötet ett välbesökt seminarium med Anders 
Wall, Fredrik Meurman, regionplanerare i Stockholm, Lars Dalen, näringslivssekreterare i Heby 
Kommun och Björn Gunnar Lagström, Vd Upplandsstiftelsen. Det var fullt i bygdegården och 
man enades om att naturvård och utveckling på landsbygden går hand i hand. Nya jobb på 
landsbygden hänger på initiativet. Samarbete, engagemang och tillit är nyckeln. Tänk nytt och se 
problemen som möjligheter både socialt och affärsmässigt. Lokalt arbete på landsbygden bidrar 
till hela samhällsbygget. Det var budskapet från panelen. 
Årsmötet valde nya styrelsemedlemmar som hälsades varmt välkomna. Det är Marie Engström, 
Norrgårdens Stugsamfällighet, Madeleine Wadstrand, Fallet, Lars Adolfsson, Nordsjö 
stugsamfällighet, Alexander Masalin, Nordsjö, Arian Barami, Nordsjö samt Patrik Pettersson, 
Vansjö. 
Vi vill framföra vårt stora TACK till avgående styrelsemedlemmar som är Kjell Wallin, Nordsjö, 
Åke Andersson, Nordsjö samt Åke Molin, Vansjö för utomordentligt fina insatser i sjöarnas 
intressen under många år. Som tur är kvarstår dessa veteraner tillsammans med Hans Klingse 
som seniorrådgivare till föreningen. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året och protokollen finns på www.vnval.se 
Protokollskrivandet roterar i styrelsen och styrelsen har främst en koordinerande roll där själva 
arbetet sker i olika arbetsgrupper (enligt nedan).  
 

1. Vassgruppen 
2. Dammgruppen 
3. Finansgruppen 
4. Informationsgruppen 
5. Aktivitetsgruppen 

 
Mer info om verksamheten i arbetsgrupperna nedan. Kontaktpersoner i arbetsgrupperna hittar du 
på www.vnval.se. 
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Medlemsavgiften 
Årsmötet 2014 beslutade att höja medlemsavgiften till 500 kr per hushåll och fastighet. Framöver 
är det önskvärt om medlemsavgiften tas upp gemensamt av stugsamfälligheterna och detta görs 
idag av Trångsundets stugförening.  
 
Ekonomin 
Föreningens ganska goda kassa minskar under året genom de satsningar som görs på jurist för 
dammprojektet och höga kostnader för vassbåten. Vi får alla hjälpas åt att försöka öka 
medlemsantalet ytterligare och även hitta sponsorer. Exempel på sponsorer kan t ex vara 
fastighetsmäklare eller andra företag som har en direkt nytta av bra miljö och natur i och runt 
Vansjön och Nordsjön. Tag kontakt med någon i finansieringsgruppen när ni ser möjlighet till 
sponsring av verksamheten eller om ni själva vill sponsra.   
 
Sponsorer 2013/2014 
Föreningen är mycket tacksam till de som sponsrar under 2014-2015 med extra inbetalning. 
Det är Christer Mårtensson, Nils Öjefors och Norrgårdens stugsamfällighet. 	  
 
 
Fågelskådningen 
Årets fågelskådning samlade ca 20 deltagare och gick av stapeln den 1 maj. 
 
Arbetsgrupperna 
Vassgruppen 
Vassgruppen har under verksamheten tagit fram en tydligare instruktioner för förarna av 
vassbåten, den gamla alltför starka 15 hp motorn har sålts och en ny 8 hp Hondamotor med 
elstart har köpts in i juli 2015. Gruppen arbetar med information för att utrustningen och motorn 
inte ska behöva repareras så ofta som nu sker. Föreningen behöver definitivt sänka kostnaderna 
för underhållet av båten. Genom åren har det skett en fantastisk förbättring i sjöarna genom den 
omfattande klippning som sker varje år. Vi vill tacka Åke Wadling som varit tekniker för 
vassbåten under senare år – STOR TACK. Åke ersätts nu av Johan Åberg i By. 
Sammankallande: Kerstin Thelenius  
 
Dammgruppen 
Dammgruppen har haft flera möten samt arrangerat ett formellt samråd om regleringen den 8 
februari i Heby Folkets Hus och en extra stämma med Vansjö Gårdsjö vattenavledningsföretag 
under våren i Vansjö Bygdegård. Stämman beslutade att stödja förslaget om att bilda en 
vattenregleringssamfällighet där vattenavledningsföretaget ingår som medlem.  Protokollet från 
samrådet finns på hemsidan liksom protokollet från stämman med vattenavledningsföretaget. 
Arbetet med advokat Anges Larfeltd fungerar bra liksom samarbetet med Jennie Wallentin på 
Jordbruksverkets vattenbyrå. Dammgruppen arbetar efter förslaget att bilda en 
vattenregleringssamfällighet som tar över ansvaret för att reglera sjöarna enligt en kommande 
vattendom. Vattenregleringssamfälligheten bildas av fastigheter med strand runt sjöarna och 
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andelarna i samfälligheten beräknas till ca 1 % för fritidshus och ca 4 % för lantbruksfastigheter 
och samfälligheter. Det är fastigheterna i vattenregleringssamfälligheten som gemensamt lämnar 
in ansökan till mark och miljödomstolen. Det är sedan mark och miljödomstolen som fastställer 
bildandet av Vattenregleringssamfälligheten och dess ansvar för regleringen av Vansjön och 
Nordsjön.  Under året har en adresslista på strandfastigheterna upprättats och dammgruppen 
föreslår också samfälligheten att bygga medverkan på en förenklad andelsberäkning enligt ovan. 
Dammgruppen arbetar nu med att sammanställa listan över delägare i samfälligheten, 
avtalsfrågor mellan markägarna i utloppet samt genomgång av den tekniska beskrivningen. Hela 
dammprojektet är kostnadsberäknat till 7-10 mnkr och föreningen kommer söka lämpligt bidrag 
för själva investeringen. Både själva förvaltningen genom bildandet av en samfälligheten och det 
tekniska genomförandet är innovativt i svensk vattenvård och vi hoppas därför att bidrag kan 
utgå som pilot och demonstrationsfinansiering.  Sammankallande: Yngve Melin  
 
Finansgruppen  
Finansgruppen lämnade hösten 2014 in en ansökan till Världsnaturfonden om innovativ 
naturvård på 250 000 kr. Av väldigt många ansökningar hamnade föreningens ansökan på plats 
nr sju men tyvärr beviljades endast sex projekt medel så det var mycket nära. Vi ska antagligen 
försöka igen 2015 beroende på hur utlysningen ser ut. I juni 2015 lämnade finansgruppen in en 
ansökan till Miljonen på Sala Sparbank för att koppla miljöarbetet med sjöarna närmare 
näringslivet. Ansökan omfattar 150 000 kr och besked lämnas i september. Gruppen har också 
haft kontakter för att finansiera regleringsdammen och det handlar då i första hand om LIFE+ 
som är ett EU program för miljö och klimat. Detta är stora komplicerade projekt som kräver 
breda samarbeten och klarhet med vattendom mm. Det är därför viktigt att de formella grunderna 
med vattendomen blir klara för att vi ska kunna gå vidare med finansieringen av 
regleringsdammen.  
Sammankallande: Staffan Lund och Göran Nilsson. 
 
Informationsgruppen 
Informationsgruppen har fortsatt med att utveckla hemsidan. För att hålla nere portokostnaden 
kommer hemsidan i allt större utsträckning att användas för information från föreningen. Det 
finns ett ökande behov av att kommunicera föreningens mål och arbete utanför Vansjön och 
Nordsjön. Sammankallande: Lars-Olof Larsson Webbmaster: Jonas Weisglass. 
 
Aktivitetsgruppen 
Aktivitetsgruppen stödjer föreningen i samband med möten och olika arrangemang. 
Sammankallande: Molly Thörnkvist 
 
Övrigt 
Föreningen har under året samarbetat nära med SVENN projektet Sjögränden –Vansjöbygdens 
Energi, Näring och Natur. Slutrapporten finns utlagd på hemsidan www.vansjobygden.se. 
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Till sist ett stort TACK 
Till alla medlemmar och sponsorer som bidragit till verksamheten under året och som på olika 
sätt engagerar sig i framtiden för Vansjön och Nordsjön. 
 
 
Styrelsen den 29 juli 2015 
 
Ordinare  
Ordförande, Staffan Lund, Tel. 070-630 38 29  
V. Ordf, Yngve Melin, Tel. 070-460 69 95  
Kassör, Hillevi Bohlin, Tel. 070-524 30 28  
Leif Thelenius, Tel. 072-713 80 13  
Bo Käck, Tel. 070-606 54 59  
Lars-Olof Larsson, Tel. 076-106 24 24  
Molly Thörnqvist, Tel.  070-860 53 93  
Lars Adolfsson, Tel.  073-3409854  

Ersättare 
Marie Engström, Tel. 070-298 42 49  
Erik Franzén, Tel. 072-539 04 26  
Arian Bahrami, Tel. 076-169 16 22  
Tom Runeklev, Tel. 070-310 97 94  
Patrik Pettersson, Tel. 070-837 77 76 
Madeleine Wadstrand, Tel. 070-824 82 00  
Alexander Masalin, Tel. 070-446 11 32  
Henrik Turunen, Tel. 070-588 16 98  

 


