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Anteckningar från styrelsemöte den 7 juni, 2020 

Deltagare: 
Yngve, Tom, Jonas, Henrik, Bosse, Molly, Gunilla, Hillevi, Louise, Lars, Staffan 

Tid: Söndagen den 7 juni kl. 1000-1200 i Vansjö Bygdegård. 

1. Välkommen 
Staffan hälsade alla välkomna Nll dagens möte som är första styrelsemötet sedan 
februari pga. corona. Mötet skedde utomhus i lä av Bygdegården med goR kaffe och 
kaka som Gunilla fixat. 

2. Uppdatering om informaNonsbroschyr och webb mm. 
Jonas informerade om den nya foldern som tagits fram med informaNon om 
föreningens verksamhet. Fick stor uppskaRning av styrelsen och den finns nu tryckt i 
500 exemplar. Jonas frågade hur den nu ska spridas. Webben är också uppdaterad  
med info på webben om var ”Näcken” är placerad och hur bokningen sker. Några har 
redan anmält sig Nll årets klippning via hemsidan. 

3. Medlemsinbetalningar – Status och förslag för aR främja inbetalningarna 
Hillevi om antalet medlemsinbetalningar som sjunker. Totalt 81 inbetalningar om 500 
kr har gjorts hi_lls. Det har varit eR sjunkande antal inbetalningar under de senaste 
åren och orsakerna kan vara flera. Diskuterades olika alternaNv aR förbäRra antalet 
inbetalningar.  
Beslutas aR snarast lämna ut eR tryckt inbetalningskort med info Nllsammans med 
det nya infobladet Nll alla hushåll i området. En stor del av friNdshusen har inte 
brevlådor varför informaNonen lämnas på trappan eller på annat säR. Möjlighet Nll 
inbetalning via Swish ska också vara möjlig. 
Arbetsfördelning: 
Hillevi/Jonas trycker upp och sammanställer inbetalningskort/informaNonen. 
Meddelar när allt är klart aR lämna ut. 
Yngve: Vansjövägen Nll Julmyra 
Staffan: Byvägen 
Lars: Nordsjö stugsamfällighet 
Jonas: Nordsjö 
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Gunilla: Norrgårdens stugsamfällighet 
Nordsjövägen från Vansjö och norrut: Vem tar denna delsträcka?? 
Hagtorpet: Tom 

4. Planerad växtröjning under sommaren  
Tom om aR vassgruppen kommer starta klippningen Ndigt i år för aR få så bra effekt 
som möjligt. Vidare om aR klippningen ska bidra Nll aR stärka den blå bården i 
utvalda delar av sjöarna där det för fisken och djurlivet är lämpligt aR lämna helt 
oklippta områden. Målet för klippningen deRa år är 150 Nmmars körning med 
”Näcken”. Vidare om aR ”Näcken” kommer förvaras i Hagtorpet Nlls pågående 
grävarbeten i badplatsen är klara. Tom informerade också om aR den gamla 
vassbåten forgarande finns kvar och skulle kunna säljas för ca 10-15 tkr. 
Beslutades aR uppdra Nll vassgruppen aR snarast sälja den gamla vassbåten. 

5. Gröna jobb genom Skogsstyrelsen  
Tom om aR det eventuellt finns en möjlighet aR få stöd med s.k. gröna jobb via 
Skogsstyrelsen. Det kan t ex vara för vassklippningen mm naturvårdsjobb som röjning 
mm för sjöarna.  
Beslutades aR Tom och Henrik tar kontakt med Skogsstyrelsen för mer info och ger 
feed-back Nll nästa styrelsemöte den 5 juli.   

6. Regleringsprojektet – Yngve, Hillevi, Louise, Henrik, Staffan 
hRps://vansjonordsjo.se/regleringsprojektet/ 
Staffan, Yngve, Louise och Henrik rapporterade om arbetet i projektgruppen. Bosse 
och Jonas tog uppfrågan om hur kommunicera Nll friNdsboende om nivåvariaNonerna 
och speciellt i relaNon Nll de lägre nivåerna under juli/augusN i den ”ejersträvade 
kurvan”. Yngve om aR deRa är just en ”ejersträvad kurva” som ska/kan justeras av 
regleringssamfälligheten ejer gjorda erfarenheter. Staffan om aR den ”ejersträvade 
kurvan” dock är en vikNg del för Nllståndsgivningen samt för kommande statlig 
finansiering av projektet. Diskuterades ingående hur kurvan kan kommuniceras med 
tänkta sakägare i regleringssamfälligheten och tydliggöra den flexibilitet som finns. 
Det finns en uppfaRning aR kurvan slaviskt i varje avseende ska följas i regleringen 
som inte stämmer med hur kurvan kommer användas i prakNken. ER förslag var aR 
flexibiliteten runt den  ”ejersträvade kurvan” ritas med en skuggning över och under 
kurvan. Henrik om aR han tagit kontakt med en entreprenör som mot viss ersäRning 
är beredd aR komma ut och kan göra eR ritnings- och kostnadsförslag för 
muddringen. DeRa ska samordnas med Terralimno/Norconsult uppdrag. Bosse 
frågade också Yngve om hur andelsfördelningen är tänkt. Yngve, om aR deRa inte är 
slutligen bestämt men förslaget som det ser ut nu är 58 % jordbruksfasNgheter, 32 % 
friNdsfasNgheter och 10 % samfälligheter. Yngve vidare om aR förslaget kommer aR 
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diskuteras i mindre grupper med berörda sakägare under sommaren innan andelarna 
läggs fast.  Staffan, om aR Projektgruppen för LONA projektet nu är den gruppering 
som i detalj utvecklar regleringsprojektet och aR gruppen behöver mandat från 
styrelsen aR fortsäRa det arbetet som eR delprojekt inom föreningens verksamhet. 

Beslutades aR Jonas tar fram eR förslag på hur föreningen kan kommunicera bäRre 
och på eR smart säR runt nivåregleringen, speciellt med tanke på friNdsboendes 
intressen. Jonas tar fram eR förslag som ska diskuteras på styrelsens möte den 5 juli. 

Beslutades aR ge Projektgruppen fullt mandat för aR fortsäRa utveckla 
regleringsprojektet. Projektgruppen består av Yngve, Hillevi, Henrik, Louise och 
Staffan. Projektgruppen ska ha en stående punkt på styrelsens dagordning för fortsaR 
dialog om regleringsprojektet. Därmed upphör den Ndigare s.k. ”dammgruppen” och 
den bredare dialogen om regleringsprojektet kan med hela styrelsen.  

Därmed vikNgt aR hela styrelsen är synnerligen väl insaR i regleringsprojektets 
detaljer så aR vi gemensamt kan hindra missförstånd genom aR vara väl informerade. 
Mer informaNon finns på www.vansjonordsjo.se/regleringsprojektet.  
  

7. Funderingar om rödlistade flodkräjan  
Henrik om hans funderingar på odling av svensk flodkräja i Svanviken samt det möte 
som Projektgruppen höll med Bo Anderson om förutsäRningar för både odling och 
utplantering i Vansjön och Nordsjön. Hans bedömning är aR flodkräjan hålls Nllbaka 
av för höga halter svavelväte i boRenvaRnet och aR en genomförd reglering och 
återställda syrgasnivåer är en förutsäRning för aR lyckas. Om det lyckas är också 
flodkräjan en art som bidrar Nll aR minska igenväxningen. Henrik om aR en 
förvaltningsplan för flodkräjan borde tas fram i samråd med Länsstyrelsen. Bo är 
gärna behjälplig med det och bjöd också in föreningen Nll eR studiebesök Nll sin 
kräjodling i Enåker för diskussion den 21/7 eller den 26/7 kl 1900. Diskuterades 
också samverkan mellan VaRenvårdsföreningen och Fiskevårdsföreningen  
Styrelsen är posiNv Nll aR fortsäRa diskussionen om förvaltningsplan för flodkräjan 
och vikNgt aR göra det gemensamt med Fiskevårdsföreningen, Länsstyrelsen och Bo 
Andersson. 
Beslutades aR tacka JA Nll Bo Andersson inbjudan om eR studiebesök på Norrgårdens 
kräjodling den 26/7 kl 19 och bjuda in föreningsmedlemmarna Nll det. Henrik 
samordnar. Lämpligt aR göra det gemensamt med inbjudan Nll årsmötet. 

8. ReservaNon av medel för regleringsprojektet 
Projektgruppen om aR reservera 160 000 kr av föreningens egna medel för 
regleringsprojektet enligt nedanstående förfrågan. MoNvet är främst aR projektet 
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med MKBn blivit mer omfaRande för konsulterna än beräknat med bl.a. behov av eR 
kompleRerande samråd mm.  
Beslutades aR 160 000 kr av föreningens egna medel ska reserveras för 
regleringsprojektet och aR medlen disponeras av projektgruppen.  

9. Planerade möten inför sommaren  
7 juni – Styrelsemöte 
5 juli – styrelsemöte 
2 augusN – Årsmöte 
13 september – Styrelsemöte 
18 oktober – Styrelsemöte 
29 november – Styrelsemöte 

Årsmötet hålls redan den 2 augusN i år och det innebär eR intensivt arbete med 
förberedelserna. Till styrelsemötet den 5 juli ska eR preliminärt bokslut finnas 
framme liksom årsberäRelse och inbjudan mm. Inbjudan kan ske gemensamt Nll 
studiebesök på Norrgårdens kräjodling den 26/7 samt årsmötet den 2 augusN. 

10. Övriga frågor 

a. Valberedningen: Börje meddelar aR både han och Magnus vill avsluta siR 
engagemang i valberedningen från och med årsmötet den 2 augusN. 
Beslutades aR både Börje och Magnus samt övriga styrelsen tänker Nll och 
lämnar förslag på namn i en ny valberedning vid styrelsemötet den 5 juli. Det 
gäller också eventuellt andra förändringar i styrelsen. 

b. Tidsredovisning: Börje om aR han fortsäRer aR rapportera in Nd Nll LONA 
projektet. Kontakta Börje med uppskaRningar av din nedlagda Nd. 
Styrelsemöten loggar han per automaNk men andra möten i projektgruppen 
mm ska vi också rapportera in. 

c. Pilotprojekt med Nllvaratagande av vass: Louise har kontakt med eR 
pilotprojekt som handlar aR samla vass för foderändamål. Projektet har 
iniNerats av Per Svärdsson som driver Apotea i Morgongåva. Projektet vill 
samla vass på en yta motsvarande ca 2 ha som en test anNngen i Vansjön eller 
någon annan sjö. Louise, undrar om föreningen är posiNvt inställd Nll eR 
sådant försök. 
Styrelsen är posiNv Nll pilotprojektet men bollen ligger hos berörda 
markägare. 

d. Nya medel för arbete med övergödda vaRendrag i Uppland 
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Länsstyrelsen har utannonserat medel för aR stödja arbetet med aR minska 
övergödningen i Uppländska vaRendrag.  Deadline är den 14 juni. 
Styrelsen är posiNv Nll aR föreningen söker medel där men bollen ligger hos 
Projektgruppen och möjligheterna aR hinna med. Preliminärt söks medel för 
en expertgrupp som stöd i det fortsaRa arbetet ejer LONA projektet. 

e. Angående samverkan med Fiskevårdsföreningen 
Diskuterades samverkan med Fiskevårdsföreningen och då inte minst vad 
gäller flodkräjan, provfiske och en kommande förvaltningsplan för 
flodkräjan. Jonas väckte också frågan om aR öppna en rubrik ”Fiske” på 
hemsidan. 
Styrelsen är posiNv Nll en sådan samverkan och uppdrogs åt Hillevi som kassör 
i Fiskevårdsföreningen aR diskutera frågan med Fiskevårdsföreningens styrelse 
och avrapportera vid mötet den 5 juli. 

Vid pennan, 

Staffan 


