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Verksamhetsberättelse 2015-2016 
 
Vansjön- Nordsjöns Väl har tagit flera nya initiativ under året men huvudmålet är detsamma. Att 
Vansjön och Nordsjön finns där som levande sjöar till nytta för rekreation, boende och lantbruk. 

Som medlem i Vansjön Nordsjöns Väl har du bidragit till att hejda den akuta igenväxningen som 
accelererade för 20 år sedan men nu är stoppad. Men tro inte att vårt uppdrag är inte avslutat och 

vi har många spännande utmaningar framför oss i föreningen. Samverkan och samarbete för 
vattnets bästa är vår ledstjärna. 
  

Nedan några viktiga steg i den riktningen som tagits under verksamhetsåret.   
1. Föreningen har 148 betalande medlemmar och två sponsorer. Dels Julmyra Horse center 

och dels Nordsjö Stugsamfällighet. Medlemsavgiften har varit 500kr. 

2. Föreningens ekonomi är i balans och vi bygger sakta upp ett kapital för olika projekt 

kopplat till sjöarnas mående. Den största enskilda utgiftsposten under året är kopplad till 

driften av vassbåten Näcken. 

3. Årsmötet den 30 augusti 2015 gav föreningen nya stadgar. En ren formalitet men 

nödvändigt för den fortsatta verksamheten.  

4. Årsmötet valde också in Madeleine Wadstrand som ordinarie styrelseledamot samt som 

ersättare i styrelsen Jonas Weissglas, Sylve Sahlström samt Johan Åberg.  

5. Årsmötet gick också igenom de juridiska förutsättningarna för en kommande reglering 

med advokat Agnes Larfeltd Alvén och beslutade att bilda en interimsstyrelse för arbetet 

med vattenregleringssamfälligheten. Den består av Yngve Melin, Göran Nilsson, Börje 

Åstrand och Lars Adolfsson. 

6. Styrelsen har haft 7 sammanträden och protokollen finns utlagda på hemsidan. 

7. Johan Åberg och Tom Runeklev har under året tillträtt som ansvariga för vassklippningen 

och Näcken. Denna säsong har också den nya Honda motor till Näcken prövats och den 

fungerar bra. Nytt är också möjligheten att boka Näcken via det digitala 

bokningssystemet på hemsidan. Här behövs också en komplettering så att andra kan se 

vem som bokat Näcken. Jonas Weissglas m.fl. jobbar på det. Klippningen är mycket 

viktig och klipparna gör underverk för oss alla. Det är ca 20 personer som under året 

klippt drygt 100 timmar. 

8. Detta år har vi också gjort en ordentlig genomgång och uppdatering av vårt 

medlemsregister. Madeleine Wadstrand håller i detta arbete. För att spara tid och pengar 

är tanken att vi ska göra medlemsutskick över mail och sms i mycket större utsträckning 

än vad vi gjort hittills. Därför ligger vi på om att få in dessa uppgifter och stör er i 

hängmattan. Naturligtvis är ditt medlemskap superviktigt för sjöarna men vi ska skicka 

info så billigt som möjligt. 
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9. Föreningen har nu också en online digital avläsning av vattennivåerna. Föreningen 

satsade 30 tkr på investeringen förra året men nu är mätningarna i full gång och 

registrerar vattennivåerna dagligen. Mätningarna kommer att kunna ses digitalt på vår 

hemsida www.vnval.se. Börje Åstrand håller i installationerna och länken kommer att 

läggas ut på hemsidan när han bedömer att systemet är helt stabilt. Till denna registrering 

kopplas också väderdata för att vi ska få mer info om hur nederbörden påverkar 

vattennivåerna. 

10. Föreningens målbild har formulerats i en projektbeskrivning ”Aktiva landskap och rent 

vatten” som ett underlag för olika delprojekt att söka projektmedel.  

11. Den 28 april anordnades den årliga fågelskådningen som är en signal att sjöarna och 

djurlivet gör sig redo för sommarens bestyr. Sjöns fiskare har också rapporterat en 

ovanligt aktiv gäddlek på strandängarna runt sjön.  

12. Vi noterar allt högre priser vid försäljningar och köp av fritidshus och fastigheter runt 

sjön. För de som köper fastigheter med sjökontakt är naturligtvis sjöarnas välbefinnande 

och vattenkvalité en viktig faktor. 

13. Den 3 juli ordnade föreningen tillsammans med Vansjö Bygdegård cykelrundan runt sjön 

med stopp och frågor på olika platser. Detta som en del av Fest i Heby. Det var drygt 30 

personer som tog chansen att svara på frågor, de flesta om våra sjöar. Att lära är alltid 

roligt och kunskapen om våra sjöar visar en spikrak uppåtgående trend. 

14. Den 17 juli gjorde vi en intressant utflykt för att stifta närmare bekantskap med 

vattenbufflar. Vi var 25 personer som åkte till Ängsholmens gård vid Tämnaren för att få 

buffelkontakt och se om dessa stora djur kan vara något för våra trakter så småningom. 

Det var ett mycket uppskattat besök där Pontus Elwingsson visade och berättade med 

stort engagemang. Det gav mersmak av både mozzarella och vattenbufflar men också att 

framöver ordna årliga sommarutflykter. 

15. På informationssidan har styrelsen beslutat att återuppta Hans-Åke Klingses tradition 

med regelbundna nyhetsbrev. De kommer kanske inte att nå hans spirituella nivåer men 

ändock innehålla nyttigheter. Det första med rubriken ”Hur långt har du kommit i din 

utveckling sedan hedenhös” skickades ut i juli. Under året har också hemsidan 

uppdaterats och den är alltid värd ett besök. 

16. Styrelsen kommer också föreslå ett namnbyte av föreningen till årsmötet den 17 

september 14-16 i Vansjö Bygdegård. Styrelsen föreslår att namnet ändras från Vansjön- 

Nordsjöns Väl till Vansjön- Nordsjöns vattenvårdsförening, VNV. Förkortningen VNV 

behålls alltså och även loggan. Namnbytet föreslås för att öka tydligheten både internt 

men framför allt externt i kontakten med myndigheter och potentiella finansiärer av olika 

delprojekt. Detta kommer upp som en fråga på årsmötet.  

Till sist ett stort TACK 

Till alla medlemmar som bidragit till verksamheten under året och som på olika sätt engagerar 
sig i framtiden för Vansjön och Nordsjön. Styrelsen den 21 augusti 2016 (www.vnval.se) 


