
 

Verksamhetsberättelse 2017-2018 
Som medlem i Vansjö Nordsjö Vattenvårdsförening bidrar man till levande sjöar, rent 
vatten, rikare fritid och ett levande jordbrukslandskap. 

Nederbörds- och isförhållanden 2018 gjorde att vi fick ett s.k. islyft som tog mycket av 
den strandnära vassen vilket var bra för sjöarna. Sedan dess har det varit extremt 
nederbördsfattigt. 

Den 10 april lämnade VNV tillsammans med kommunen in en ansökan på 12 miljoner 
kronor till Regeringens Våtmarkssatsning för restaureringen av Vansjön och Nordsjön. 
Det främsta målet är att öka vattnets uppehållstid i landskapet, bevara flodkräftan, rena 
vattnet och förbereda för kommande klimatförändringar. Ansökan bygger på flera års 
arbete för sjöarna. Ansökan finns på nätet och vi ska också prata om den på årsmötet 
den 29 juli (reservera dagen). 

Föreningen har också under året utvecklat dialogen med Molnebo Gård vid Vansjöns 
utlopp.  

Ett konkret förslag finns nu framme för att fördela andelarna mellan strandfastigheter och 
jordbruksfastigheter i en kommande vattenregleringssamfällighet.  

Den 2 maj hade vi ett formellt samråd med Länsstyrelsens om en kommande 
vattenreglering. Det blev ett bra möte som inkluderade vad för ytterligare information som 
krävs för att Länsstyrelsen ska kunna godkänna ett sådant förslag. 

VNV har också samarbetet med konsultföretaget Terralimno AB och miljöjurist Agnes 
Larfeldt för att ta fram underlaget till samrådsmötet med Länsstyrelsen. 

Den 28 juni besökte landshövding Göran Enander samt kommunalråd m fl personer från 
Heby kommun Vansjön och Molnebo gård. Diskussionerna handlar om de kommande 
vattensatsningarna.   



Hemsidan är också under uppdatering för att förenkla kommunikationen och vi 
intensifierar kommunikationen via sociala medier med instagram och facebook. En 
kommunikationsstrategi har arbetats fram.  

Vassbåten Näcken har också renoverats något under året men det behövs fler personer 
som kan köra båten. Utbildning pågår. 

Styrelsen har haft 9 sammanträden samt 2 extra styrelsesammanträden och dessutom 
har flera möten skett i olika undergrupper speciellt med ansökan till våtmarkssatsningen 
och utvecklingen av hemsidan. 

Styrelsen arbetar också med en värdegrund för styrelsemedlemmar. 

Årsmötet hölls den 24 september 2017 och då valdes John Overend, Hagtorpet, Louise 
Gardenborg, Gårdsjö samt Monica Hedström-Carlsson. Nordsjö in till styrelsen. Lars-Olof 
Larsson, Johan Åberg och Alexander Masalin avtackades. 

Sammanfattningsvis har verksamhetsåret 2017/2018 varit ett spännande och 
innehållsrikt år för föreningen.  

Vansjö den 1 juli 2018, 

Styrelsen i Vansjö- Nordsjö Vattenvårdsförening  

Ordinarie: Staffan Lund, Yngve Melin, Hillevi Bohlin, Madeleine Wadstrand, Molly 
Törnkvist, Bo Käck, Lars Adolfsson och Tom Runeklev. 

Suppleanter: Gunilla Lindström, Erik Franzen, Jonas Weissglas, Henrik Turunen, Monica 
Hedström Carlsson, Louise Gårdenborg och John Overend. 

Påminnelse att betala in medlemsavgift för er som ännu inte har gjort detta: 


