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Protokoll från VNVs styrelsemöte på Vansjö Bygdegård 5 maj
2019. Klockan 10.00—11.00.
Närvarande:
Gunilla, John, Lars, Henka, Börje, Yngve, Molly, Tom, Björn, Hillevi, Louise och Sylve.
1. Yngve öppnade mötet.
Yngve valdes Nll ordförande.
Molly valdes Nll sekreterare
2. Föregående protokoll.
Det bordlades. För kompleRering.
3. Planering i pågående LONA projekt.
a) Landskapsanalysen.
Louise meddelade aR:
- Två av WRS konsulter påbörjat rubr. analys. Genom översyn av lämpliga platser för ev åtgärder
- Nästa åtgärd är eR möte med berörda parter runt Gårdsjö. För diskussion om aR skapa
större vaRenområde.
b. Regleringen.
Louise meddelade aR Norkonsult och Terralimno gjort fältbesök
- tagit sedimentprover runt utloppet.
- tagit markprover vid Molnebo, enl. placeringsalternaNv 2 .
- mäR in referenspunkter.
- i Förstudie 1 vägs nu de olika regleringsalternaNven inbördes.
c. Röjning av växtlighet i sjön.
- Samrådsansökan är insänd Nll Länsstyrelsen.
-ansökan om Strandskyddsdispens är insänd Nll Heby Kommun.

eR

- strategin för röjning av växtlighet, WRS har kontakt med Vassgruppen.
4. Besök vid Tämnaren.
Louise meddelade aR hon och Camilla Winqvist, Heby Kommuns miljöstrateg har besökt rubr. möte.
pga visat intresse för vårt arbete med Landskapsanalysen. Och e]erfrågad info, inspiraNon och
moNvaNon Nll eget arbete i samma anda. Som i viss mån har påbörjats. På mötet deltog repr. från
Heby, Uppsala och Tierps kommuner.
5. Vassklippning.
Tom meddelade aR
- ny motor har inköpts. E]er montering beräknas båten vara körklar i början av juni.
- Båten har delﬁnansierats av Fiskevårdsföreningen, som skänkt 5.000:-.
- På Gamla Näcken ska en räfsa monteras.
-Samkörning och -arbete med nya och gamla Näcken föreslogs.
- Medlemsmatrikeln bör snarast färdigställas e]ersom enbart medlemmar har Nllgång Nll
föreningens båtar. Vilket är eR disNnkt försäkringskrav.
6. Riksdagsbesök.
- Staﬀan och Per Muller har besökt Sveriges Riksdag.
- Vi kommer därför aR få besök av KrisNna Yngves, ordförande i Jordbruks- och miljöutskoRet den 17
juni i år för en diskussion om VaRen i landskap och jordbruk.
- Program och kallelse kommer inom kort
-Staﬀan manar Nll allmän anslutning, enligt Yngve.
7. Övriga frågor.
- Enl. Hillevi har medlemsavgi]er för 36.000:- Nllförts kassan.
- En faktura från WRS på 68.000:- har inkommit .
-Alla årets fastställda möten är inbokade på Bygdegården .
Förutom 7/7 då lokalen redan var upptagen.
- Hensidan bör Nllföras mer kontaktuppgi]er.
7. Nästa möte.
På Vansjö Bygdegård 16/6 2019 Klockan 10.00-12.00.
Vid protokollet
Molly Thörnqvist .

