Protokoll från VNVs styrelsemöte 180415
Närvarande: Yngve Melin, Staffan Lund, Hillevi Bohlin, Louise Gårdenborg, Henrik Turunen, Börje
Åstrand (adjungerad), Erik Franzén, Gunilla Lindström, Molly Törnqvist, Tom Runeklev, Jonas
Weissglas (telefon) och Madeleine Wadstrand.
1. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
2. Genomgång av ansökan till Våtmarkssatsningen
Vi går igenom ansökan som skickades in till Länsstyrelsen den 10 april. Arbetsgruppen har gjort
ett gediget arbete - eloge till arbetsgruppen.
Den muddring som står i ansökan avser mer ett grävningsarbete. Länsstyrelsen kommer att ge
besked under maj/juni månad. Kommunen är den som officiellt ansöker och VNV kommer att
upprätta ett avtal med kommunen.
Ansökan är offentlig och kommer att läggas ut på hemsidan.
3. Genomgång av kostnadsfördelning i ansökan
VNV ska finansiera 600 000 kr (10%) med ideellt arbete under 4 år. Tanken är att
föreningen/regleringssamfälligheten tar ett lån på 550 000 kr. VNV har tagit på sig ett ansvar för
det ideella arbetet.
4. Styrelsens inställning till placering av regleringsdamm
Arbetsgruppen kommer att ha ett första samrådsmöte med länsstyrelsen den 2:a maj där
förslaget till placering av regleringsdammen ska framgå. Helt avgörande är berörda
fastighetsägares intressen i relation till föreningens mål med regleringen. Alternativa placeringar
är antingen vid Svanevik eller Molnebo Gård. En placering vid Svanviken är förhållandevis väl
utrett men det antas att en placering vid Molnebo kan ske till en lägre kostnad.
Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med olika alternativ och beslutar att fatta ett
”inriktningsbeslut” baserat på nu känd information. En jämförande mer detaljerad
markgeologisk undersökning kan göras senare om finansiering beviljas. Föreningen har inga
resurser att göra det i nuläget. Efter en längre diskussions skedde en omröstning och frågan som
ställdes till styrelsen var: Vilken alternativ placering man anser att styrelsen ska ställa sig bakom i
första hand antingen vid Svanviken eller Molnebo.
Beslutas att med tillgänglig information i första hand stå bakom en placering vid Molnebo och i
andra hand en placering vid Svanviken. Detta efter en omröstning där 8 styrelsemedlemmar

säger ja till placering vid Molnebo som förstahandsalternativ, 2 personer lägger ned sin röst och
en person röstar på placering av dammen i Svanevik i första hand. Henrik reserverar sig mot att
placeringen på Molnebos mark ska vara det förslag som gruppen i första hand presenterar för
länsstyrelsen vid samrådsmötet den 2 maj.
Med det inriktningsbeslutet av styrelsen fortsätter Staffan, Yngve och Hillevi att diskutera en
möjlig placering vid Molnebo Gård som förstahands alternativ.
Beslutas vidare att styrelsen representeras av Staffan, Yngve, Louise och Börje/Hillevi på
samrådsmötet den 2 maj på Länsstyrelsen.
5. Förslag till fördelning av andelar inom en kommande regleringssamfällighet samt
orienterande diskussion om kostnadsfördelning mellan VNV och en Regleringssamfällighet
Yngve redovisar kortfattat ett förslag till fördelning av andelarna i en kommande
regleringssamfällighet. Fritidsboende står för ca 30 % och jordbruksfastigheter för ca 50 % av
andelarna och sänkningsföretaget för 20 %.
Vad gäller finansieringen av driftskostnader förslås är att man tar en fast avgift som är lika för alla
oberoende av andelar. Intresset för samfälligheten är gott, men det finns fortfarande de som inte
skrivit på. Arbetet fortgår.
6. Fågelskådningen den 29 April
Vi träffas kl 07.00 i bygdegården. Ta med sittunderlag och frukost. Nyfjord och Magnus Klinge är
experter på plats.
7. Vårens årsmöten med stugsamfälligheter
Det vore bra om någon/några från styrelsen besöker stugornas årsmöten och informerar och
lockar medlemmar. Staffan och Louise tar fram ett presentationsunderlag. Respektive
styrelsemedlem meddelar Madeleine när deras förening har årsmöte.
Norrgårdens stugsamfällighet har årsmöte den 26 maj troligtvis kl 13, vid poolen.
8. Övriga frågor.
Fiskevårdsföreningen håller på att ta fram ett swishnummer och anslag att sätta upp vid
badplatser så fiskare kan swisha in sin fiskekortsbetalning. Funderingar pågår om
fiskevårdsföreningen ska slås samman med VNV. Fiskevårdsföreningen kan informera på VNVs
hemsida.
Jonas har gjort uppdateringar på hemsidan.
Tom ska få inloggningsuppgifter till hemsidan för att rapportera om vassklippningen.
9. Nästa möte
Nästa möte blir 3 juni kl 10.00 i bygdegården men extra styrelsemöte kan vara påkallat innan
dess.
Mötet förklaras avslutat.
Vid pennan
Madeleine Wadstrand

