Protokoll från Styrelsemöte i Vansjö Nordsjö Vattenvårdsförening
den 27 Oktober 2019, 10-1230 i Vansjö Bygdegård
Närvarande: Staffan Lund (ordförande), Hillevi Bohlin, Louise Gårdenborg, Molly Törnqvist,
John Overend och Lars Adolfsson (sekreterare).
1. Föregående protokoll
Ordförande gick igenom föregående styrelseprotokoll som godkänndes.
2. Uppdatering angående LONA projektet
Röjning av växtlighet kommer att utföras av Sala Vassklipp under hösten i enlighet med
överenskommen budget.
Antal timmar som Näcken använts under sommarhalvåret i år är tillräckligt enligt budget för
växtröjning i LONA projektet (40 000 kr).
Beslutades att: allmän information bl.a. hur och var vi får klippa ska sammanställas i en skrift
som ska finnas tillgänglig i Näcken. Informationen ska uppdateras varje år. John skriver
informationen.
Landskapsanalys:
Slutrapport har erhållits vad gäller Landskapsanalysen i LONA projektet. Louise har
tillsammans med Cassandra Telldal Bjelkelöv, vattensamordnare i Lokalt åtgärdsarbete mot
övergödning i Örsundaån (LEVA), Enköpings Kommun haft möten med markägare gällande
åtgärder runt Fallbäcken och för Gårdsjön. Diskussion pågår med berörda markägare.
Regleringen av Vansjön/Nordsjön:
Beslutades att: ansöka om att förlänga tidsfristen för den del av LONA projektet som gäller
framtagande av MKB för regleringen. Louise ansöker om förlängning till slutet av maj 2020.
Beslutades att: bjuda in Cassandra Telldahl Bjelkelöv till nästa styrelsemöte för att diskutera
samverkan och hur projektet kan hjälpa till.
Rapport från Terra Limno ”Alternativ för reglering av Vansjön och Nordsjön, Förstudie 1” har
gått ut till alla styrelsemedlemmar. Rapport över placering av damm kommer inom kort
(Förstudie 2). Yngve samordnar arbetet med prioriteringar och kontakter med fastighetsägare.
VRS (det konsultföretag som tagit fram landskapsanalysen) kan ta fram en broschyr och ett
PP-dokument på ett lättfattligt sätt för en uppskattad kostnad på 50 000 kr. Cassandra kan
även här vara behjälplig med att ansöka bidrag till detta arbete. Vi bör söka ett bidrag i
storleksordningen av 80 – 100 000 kr.
3. Tidsplan för dialog med fastighetsägare – sjöregleringen

Staffan introducerade den tidsplan som är gjort för fastighetsägardialogerna samt
myndighetskontakter vad gäller regleringen och MKB. Framkom också att styrelsen mer
aktivt borde argumentera för prioriteringar som är av allmänt intresse t.ex. teknikval för
sjöregleringen.
Uppdaterad plan bifogas protokollet.
4. Måldiskussion för helheten – avrinningsområdet inklusive sjöarna
Övergripande mål för delavrinningsområdet för att tydliggöra vår roll i arbetet. Grupparbete
kommer eventuellt att ske vid nästa styrelsemöte, 8 december eller senare.
Punkten om måldiskussion sköts fram pga. tidsbrist och för få styrelsemedlemmar på dagens
möte.
5. Övriga frågor/arbetsgrupperna
Inga frågor
6. Nästa möte
Söndagen den 8 december 2019 i Vansjö bygdegård, kl. 10-12.

