Protokoll från styrelsemöte 2020-02-09 hemma hos Yngve och Inger Melin i
Tega.
Deltagare: Yngve, Molly, Hillevi, Tom, Staﬀan, Gunilla, Bosse, Henrik, Lars,
Magnus, Jonas (telefon)

1. Godkännande av föregående protokoll.
Minnesanteckningar från 2019-12-11 godkändes.
2. Genomgång och uppdatering av Pdsplan för process och fasPghetsägardialog.
Tidsplanen diskuterades och uppdaterades med aktuella händelser och vissa
datumfel korrigerades. Uppdaterad Pdsplan 20200208 bifogas.
3. Diskussion om resultat av samråd med länsstyrelsen 3 februari. Där repr. från Uppsala
Länsstyrelse, Heby Kommun, VNV och Terralomno AB deltog.
Samrådet ägde rum i en god och engagerad anda..
Staﬀan och Yngve informerade om samrådet.
4. Studiebesök Pll Tysslingen, Örebro den 29 februari och fasPghetsägardialog i Folkets
hus den 23 februari. Tysslingen för a\ på plats studera en automaPsk
regleringsdamm, för samtal och frågor om dammens dri], skötsel mm. Samling vid
OK macken Heby kl 1000 den 29 februari för avresa med egna bilar.
Folkets hus kl 1300 den 23/2 med fasPghetsägardialog, för info, frågor och diskussion.
Beslutades a\ Yngve med stöd av projektgruppen skickar ut en inbjudan Pll berörda
fasPghetsägare för e\ informaPonsmöte om regleringen den 23 februari samt e\
studiebesök Pll Tysslingen den 29 februari.
5. InformaPon om beslut från Va\enmyndigheten om 350 tkr Pll processen.
Staﬀan informerade om a\ föreningen få\ e\ bidrag på 350 tkr för a\ kunna sluböra
ansökningsprocessen Pll Mark- och miljödomstolen. Tidsplan a\ avsluta
ansökningsförfarandet under hösten 2020.
6. Jonas om a\ föreningen kommer a\ ha en ny hemsida med adressen
www.vansjonordsjo.se.

Beslutades a\ Jonas med stöd av infogruppen tar fram en enkel informaPons
broschyr (typ vikt A4) som ska vara klar Pll påsk.
Beslutades a\ Staﬀan ska förse Jonas med e\ begränsat urval av aktuella dokument
som kan läggas under rubriken dammprojektet på hemsidan. Det ﬁnns där nu väldigt
många dokument och svårt a\ navigera för den som inte är insa\.

7. Hillevi/Yngve om lantbrukarmötet i Fjärdhundra den 6 februari som arrangerades av
LEVA projektet Örsundaån samt a\ en grupp där bildades för a\ börja skapa e\
va\enråd för hela Örsundaån.
8. Hillevi/Yngve om landskapsanalysen och pågående arbete med våtmark vid Tega samt
restaurering av Gårdsjön. Samt också arbetet med a\ sanera de industri- och
färgrester som dumpats strax utanför Morgongåva. Heby kommun samordnar det
arbetet med Naturvårdsverket och Electrolux.
9. Med anledning av pågående fasPghetsägardialog om regleringen bestämdes a\ bland
deltagande fasPghetsägare på de\a styrelsemöte göra en inventering av deras moPv
för en reglering. Inventeringen redovisas i separat tabell.
10. Diskuterades vidare styrelsemedlemmarnas vikPga roll för a\ nu kommunicera
budskapet. Styrelsen ansåg vidare a\ den utskickade informaPon skriven av Yngve/
Staﬀan var bra och gör det lä\are med kommunikaPonen.
11. Nästa möte är den 5 april 10-12 i Bygdegården!
12. Bifogas sammanställning av moPv för regleringen. Sammanställningen gjordes e]er 3
vändor bland deltagande fasPghetsägare där man vi varje vända angav e\ moPv för
regleringen uPfrån si\ intresse. Det blev då en lång lista med moPv varav ﬂera
återkommande som sammanställts i tabellen.
Vid pennan,

Molly och Staﬀan

