
 
 
 
 
Protokoll från styrelsemöte i Vansjö-Nordsjö Vattenvårdsförening 
 

Tid och plats: 170827, kl. 13.00-14.30 i Bygdegården 
 
Närvarande: Staffan Lund, Hillevi Bohlin, Bo Käck, Tom Runeklev, Molly Törnqvist, Lars 
Adolfsson, Henrik Turunen samt Gunilla Lindström. 
 

1. Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 

 
2. Redovisning av de 4 handlingsalternativen för sjöarna 

Göran Nilsson har med hjälp av Staffan Lund och Tom Runeklev sammanställt 
kostnader för de 4 olika handlingsalternativen som diskuterats inom styrelsen. 
De 4 handlingsalternativen är: 

• Klippning med ”typ Truxor” körs av extern entreprenör. 
Kostnad/år: 96-150 TSEK, beroende på antal timmar och timkostnad. 

• Egen klippning med föreningens vassbåt. 
Ny båt och klippaggregat behöver inköpas. Den gamla ”Näcken” är nu 15 år 
och behöver ersättas. 
Kostnad/år: 35 TSEK, inkluderar drift och avskrivningar. 

• Reglering av sjöarna. 
Investeringskostnad uppskattat till 10 MSEK. 
Räknat på 3 olika bidragsnivåer 60, 85 samt 100% 
Likviditetsbehovet innefattar räntekostnader, amorteringar samt drift. 
 

Bidragsnivå % 60 85 100 
Likviditetsbehov, TSEK 235 97,5 15 

 
• Noll alternativ, ingen åtgärd av sjöarna 

Kommer att innebära att sjöarna växer igen. 
Ingen årlig kostnad. 
Medför, enligt kontakt med mäklare, värdeminskning av fastigheterna runt 
sjöarna på uppskattningsvis 70-100 MSEK. 
 

3. Styrelsens förslag till prioritering  
Gunilla Lindström gör en sammanställning i Power Point över de 4 förslagen ovan. 
Placering av damm måste utredas ytterligare innan mer exakta kostnader kan erhållas. 
Det ska göras en värdebedömning av ideellt arbete i föreningen. Styrelsen bör ha en 
uppfattning av vilket alternativ som ska prioriteras till nästa styrelsemöte. 



 
4. Planering av årsmöte, lokalen, valberedning, inbjudan och program 

Ingen extern gäst kommer att inbjudas till årets årsmöte. 
Hillevi Bohlin presenterade balans- och resultatrapport, har inte blivit reviderade ännu. 
Hillevi sätter ihop en budget för nästa räkenskapsår, klart till nästa styrelsemöte. 
Alexander Massalin och Johan Åberg har avsagt sina åtaganden i styrelsen Förslag på 
nya som ska tillfrågas är Louise Gårdenborg och John Overend. 
Finns förslag på flera så kontakta i så fall Börje Åstrand (valberedare) så fort som 
möjligt. 
 

5. Övriga frågor 
• Staffan Lund vill att Nyhetsbrevet ska komma ut mera frekvent. 
• Jonas Weissglas håller på att sätta samman en film över läget i sjöarna. Syftet 

med filmen är att visa vad som händer om vi inte fortsätter klippa näckrosor. 
Jonas sätter upp en Facebook grupp för föreningen där filmen kommer att 
presenteras. 
Jonas vill att det avsätts 500 kr till annonsering inför årsmötet, bifölls av 
styrelsen.  

• Tom Runeklev vill ha hjälp med service av ”Näcken” eftersom Johan Åberg 
vill dra ner på sitt åtagande. 
Tom kontakter Bengt Gårdenborg och Jan-Erik Bohlin för att höra om intresse 
finns att hjälpa till. 

• Tom kommer att samla de som varit ansvariga för ”Näcken” efter årsmötet och 
utvärdera årets klippsäsong. 
 

6. Nästa möte 
Söndag 10/9 kl. 1000, Bygdegården. 
  

 
 

Vid pennan,      
                                                              
Lars Adolfsson                                                                                     


