
 

Minnesanteckningar från styrelsemöte i Vansjö Nordsjö 
Vattenvårdsförening 2018-05-06  
 
Närvarande:  Staffan Lund, Sylve Sahlström, Börje Åstrand, Erik Franzén, Madeleine Wadstrand, 
 Henrik Turunen, Bosse Käck, Tom Runeklev, Lars Adolfsson, Molly Törnqvist, Lars 
 Törnqvist, John Overend och Louise Gårdenborg. 
 
Plats:  Vansjö Bygdegård.   
 

1. Föregående mötesprotokoll 
Beslutades att: föregående mötesprotokoll godkändes. 
 

 
2. Resultat av samrådsmötet med länsstyrelsen och nästa steg. 

Uppfattning av mötet från de personer som deltagit:  
Hillevi: kluvet, osäkerhet kring nivå på ansökan.      
Börje: ställde fråga med syfte på mötet, uppfattade det som ett preliminärt bollplank för 
kommande ansökan till mark och miljödomstolen. Efterfrågade nästa steg.  
Louise: uppfattade mötet som ett tillfälle att få synpunkter på materialet i ansökan och tips 
om utveckling.  
Staffan: finns en del kompletterande punkter t.ex. kulturmilö, nedströms konsekvenser, 
hantering av muddringsmassor etc.  
 
Börje ställer frågan: om hur organisationen ser ut. VNV står som projektägare för ansökan 
till LONA. Kommande vattendom förvaltas av vattensamhälligheten (denna blir en juridisk 
person). Hur ser förhållandena ut? Vem lämnar in ansökan till Mark och Miljödomstolen? 
Fastighetsägarna som är tänkta att ingå i samfälligheten.  
 

 
Nästa steg:  
- Lars Pettersson skrev protokoll under mötet och detta kommer att cirkuleras i styrelsen. 
Avvakta fortsatt arbete med MKB till besked om LONA-bidrag mottagits.  

 
3. Förslag till andelsberäkning i Vansjö Nordsjö Vattenregleringssamfällighet (VNR) 

Förslag på andelsberäkning i VNR framtaget och bifogat i mötesinbjudan.  
Läs gärna igenom och ge feedback till Yngve.  

 
4. Övriga åtgärder, så som tvåstegsdiken i Fallbäcken mm 

De åtgärder/aktiviteter/projekt som pågår i och kring sjöarna bör sammanställas och 
samordnas så att dess blir lätta att överblicka och följa. 
 
Ex. på åtgärder: 
- Flytande våtmarker. Vilka tillstånd krävs? Vad kan man göra i liten skala?  



- Tvåstegsdiken  
- m.m.  
 
Vad händer i och kring sjön? Pågående, avslutade och föreslagna aktiviteter bör 
sammanställas för att strukturerat kunna följa arbetet.  

 
5. Plan för säsongens vassröjning 

Tom informerar: Kör på som tidigare säsong. 
- Rikta mer insatser på By- och Vansjö-sidan.  
- Satsar på att komma igång runt 15 juni.  
- Justering av klippaggregatet innan säsong pågår.  
- Förslag på enveckors-schema Vansjö Nordsjö  
- Vassgruppen träffas om två veckor (20maj) för att Inventera behovet och göra plan för 

säsongens vassröjning. 
- Tom tar kontakt med Jonas för att informera om vad som ska uppdateras på 

hemsidan.     
 

6. Information på stugsamfälldheternas årsmöten 
  
 12/5 Badförening Vansjö kl 10.30  
  Tom närvarar från VNV  
  
 26/5  Norrgården kl 12.00  
  Nordsjö samfällighetsförening kl 13.30 i FolketsHus  
  Tom, Staffan ev. Louise och Madeleine närvarar från VNV. 
 

7. Tillstånd för grävarbeten i sjöarna utförda av enskilda fastighetsägare 
Yta mindre än 3000m3 görs anmälan till Länsstyrelsen. Vid överstigande av 3000m3 krävs 
ansökan i Mark- och miljödomstolen.  

 
8. Fest i Heby 

 Liknande som förgående år. Cykelrunda runt sjön. 1/7.  
 

9. Övriga frågor 
 Info: vnv@outlook.com fungerar ej, skriv till wadstrand@gmail.com istället.  
 

10. Nästa möte blir 3 juni kl.  
 
 
Antecknare Louise Gårdenborg  


