
     

STYRELSEMÖTE I FÖRENINGEN VANSJÖ-NORDSJÖ VÄL 
den 6 december 2015 hos Hillevi Bohlin i Vansjö. 
 
Närvarande: Staffan, Erik, Hillevi, Madelene, Lars A, Alexander, Johan, Henrik, Molly, Yngve, Bo, Börje, 
Sylve och Hasse. Medverkade gjorde även Per Möller, representant för Heby kommun. 
 
1) Staffan hälsar styrelsen välkommen och öppnar mötet.  
 
2) Styrelsen godkänner föregående protokoll. 
 
3) Medlemsutskick 
Ett register är upprättat enligt Lantmäteriets information där enbart en handfull fastigheter är ofullständiga. 
Ett 70-tal inbetalningskort skickades via email med blandat resultat då det inte var helt tydligt vad mailet 
handlade om. Ett påminnelsemail ska skickas ut och följas upp på kommande styrelsemöte. 
En VNV-mail bör skapas som betalningsinformationen skickas från. Jonas Weissglas ska kontaktas i denna 
fråga.  
 
4) Vattenvård 
Staffan informerar om det åtgärdsprogram (ÅGP) för sötvatten som finns, där bland annat Örsundaån berörs. 
Statens beslut kommer sannolikt att skjutas upp och ansvaret hamna hos kommunerna. Vilken beredskap 
finns hos länets kommuner? Stora uppgifter och framför allt utgifter förväntas. 
 
5) Interimsstyrelsen för vattenregleringssamfälligheten 
Yngve gör hembesök och informerar att arbetet går långsamt framåt.  
Börje redogör för planeringen av arbetet framöver. Det är viktigt att få kontakt med alla berörda av 
vattenregleringen. En informationsmall ska upprättas för att undvika frågetecken och felaktig information. 
Vidare ska en undersökning göras för att se vilka som kan tänkas skriva på avsiktsförklaringen. Rapporteras 
på nästa styrelsemöte. 
Beslut togs att det blir en stående punkt på styrelsemötet vad som händer inom vattenreglerings-
samfälligheten då deras arbete interagerar med VNV.  
 
6) Per Möller - samhällsbyggnadsnämnden i Heby kommun samt Tämnarens vattenråd 
Per berättade om Tämnarens historia och hur sjön används idag. Då Tämnaren och Vansjön-Nordsjön liknar 
varandra biologiskt så finns mycket kunskap att utbyta. Bland annat diskuterades det om ett LIFE-projekt är 
möjligt att samordna med länsstyrelsen, HaV, kommuner etc. En samordnare från till exempel kommunen 



sågs som ett måste då ett så stort projekt inte kan drivas ideellt. Projektet innebär att slam sugs upp från 
sjöbotten för att plocka bort fosfor från systemet och eventuellt öka djupet i sjön. 
 
Hur detta projekt ska utformas kommer styrelsen att fördjupa sig i vid nästa möte.  
 
7) Styrelsens kalender 
Tas upp vid nästa möte. Eventuella justeringar förs in då.  
 
8) Övriga frågor 
Aktivitetsgruppen meddelar att vi ska delta i Fest i Heby 2016. 

 

Nästa styrelsemöte är 31 januari 2016 hos Yngve Molin. 

 

Vid pennan, 

Alexander Masalin 
 

 


