Protokoll från styrelsemöte i föreningen Vansjö Nordsjö Vattenvårdsförening

I bygdegården 170723, kl 10-12
Närvarande: Staffan Lund, Lars Larsson, Bo Käck, Henrik Turunen, Madeleine Wadstrand,
Molly Törnqvist, Tom Runeklev, Lars Adolfsson, Göran Nilsson, Hillevi Bohlin, Sylve
Sahlström, Erik Franzén och Jonas Weissglas
1. Föregående protokoll
Lades till handlingarna och handlingsalternativen tas upp senare på mötet.
2. Fest i Heby
Vi hade tur med vädret. Lappar hade satts upp i trakterna runt omkring och över 30 personer
deltog i turen runt sjön.
Tankar och idéer inför nästa år
•
•
•

Skapa ett bredare utbud med fler hantverk och aktiviteter i Bygdegården
Nya frågor till tipsrundan
Styr upp aktivitetsgrupperna så att arbetet fördelas bättre. Blir det för mycket arbete
till enskilda personer riskerar vi att tappa intresset.

3. Utvärdering av handlingsalternativen som ska presenteras på årsmötet
Göran redovisade för sin konsekvensanalys om vi låter sjön växa igen. Totalt handlar det om
ett förlorat fastighetsvärde på ca. 75MSEK. Handlingsalternativen är: Reglering, muddring
och utökad vassröjning.
Runt sjön finns det 52 fastigheter med sjökontakt varav 45 med hus. Ett tiotal fastigheter är
fortfarande inte kontaktade gällande sjöregleringen men förhoppning finns att få kontakt
och få med alla innan året är slut.
En regleringsanläggning kommer att kosta ca 10 MSEK. Tom och Göran har haft ett möte
med Sala Sparbank och där berättat vad föreningen jobbar med och diskuterat

finansieringslösningar. Under förutsättning att det finns en ordentlig förening och en bra
styrelse är banken beredd att ställa upp med ett långsiktigt lån som skulle kunna sträcka sig
över 40 år. Villkoren enligt banken är att föreningen är bildad och att det finns tydliga
stadgar. För en samfällighet krävs ingen säkerhet utan i stället är det styrelsen som blir
ansvarig och fördelar ansvar mellan samfällighetens deltagare.
Kostnad för de olika handlingsalternativen är ännu inte helt klara. Göran, Staffan och Tom
ser till att ta sammanställa respektive kostnader för att kunna presenteras och fungera som
beslutsunderlag på årsmötet.
4. Förändringar i styrelsen att tänka på inför årsmötet.
Johan Åberg fortsätter gärna arbetet med vassbåten men vill inte vara med i styrelsen.
Alexander Masalin kommer också att gå ur. Förslag på nya namn skickas till Börje.
5. Årsmötet
Staffan tar fram ett program för årsmötet som kommer att hållas den 24 september. Den
stora frågan kommer bli att presentera konsekvensanalysen och lyfta de olika
handlingsalternativen. Jonas och Madeleine tar fram en affisch som sätts upp på
anslagstavlorna runt sjön.
8. Övriga frågor
Staffan informerade att Molnebo är sålt till Anders Wall och Domarbo Skog
Näcken har haft en del problem och behöver regelbunden service. Förhoppningsvis kommer
vi upp i närmare 200 klipptimmar den här säsongen. Kartan med koordinaterna har hjälpt att
sprida ut klipparna, vilket behövs då det är fler klippare i Nordsjö än Vansjön.
Mötet avslutas och vi ses nästa gång den 27 augusti i Bygdegården.
Vid tangenterna
Jonas Weissglas

