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Styrelsemöte 5 december 2021 
Plats: Bygdegården 
Deltagande: Sylve, John, Molly, Louise, Jonas, Hillevi, Staffan, Mattias, Yngve 
Skype: Tom, Jonas, Lina Salomonsson (Heby kommun) 

Mötet inleddes med en allmän inledning och återkoppling från förra mötet. Hillevi efterfrågar 
uppdatering av medlemslistan för att ha en så aktuell version som möjligt. Punkten 
information från arbetsgrupperna skjuts till nästa möte. Från förra mötet tas 
kommunikationsstrategin upp idag. Tom informerade om ”miljonen” på Sala sparbank, 
ansökan ska ske till våren. Prio för detta bidrag är ”miljö och friluftsliv”. Tom följer upp 
möjligheterna med detta till nästa möte. 

1.       Presentation Heby kommun miljöstrategi. 
Lina Salomonsson, ny miljöstrateg på Heby kommun efter Camilla, presenterade läget i 
kommunens miljöstrategi. I denna inkluderas även vattenförvaltning. VNV fick positiva 
vitsord att det anses att vi gör ett ”fantastiskt jobb”. Heby kommun har sökt medel för ett 
dialogprojekt inom LOVA vilket ansluter till de nationella miljömålen och vattendirektivet. 
Det åtgärdsprogram för Örsundaån som är framtaget sträcker sig 2021-27 och samordnas med 
Vattenmyndigheten. Det som pågår är att ta fram en plan hur man ska ta enskilda projekt 
vidare, vilka vardera har en löptid på ca 2 år. Uppstart av dessa planeras till Maj 2022. Heby 
kommun arbetar med ett antal miljölöften och ”Vatten” har nyligen lagts till som ett av dessa 
och innehåller 5 delmål. Heby kommun samverkar med Enköping kommun som har kommit 
längre i arbetet med vatten. Inom kommunens verksamhet framåt kommer VNV behöva 
medverka på ett antal samverkansmöten inom ramen för samarbetet och särskilt Örsundaåns 
avrinningsområde. Förmodligen sker mer frekventa möten med VNV våren/sommaren för att 
säkerställa framdrift inom projekten.  

En reflektion som lyftes var vikten av att reella arbeten pågår parallellt med den 
administrativa hanteringen. 

En ny översiktsplan för Heby kommun beslutades förra veckan (v. 47). 
. 

2.       Uppdatering av kommunikationsstrategin. 



Jonas har uppdaterat och skickat ut kommunikationsstrategin för synpunkter. I denna ingår 
ett antal prioriterade aktiviteter, bl.a. ett omtag med uppdatering av hemsidan och 
pressreleaser. Antalet timmar vassbåten har använts har gått ner över tid och det är därför 
även en prioriterad aktivitet, bl.a. genom att tydliggöra behovet av klippning och underlätta 
bokningsprocessen via hemsidan. Detta så tidigt som möjligt av året – Tom påpekade att 
målsättningen är att ha båten klippklar i månadsskiftet Maj/Juni. Ett tredje prioriterat område 
är att öka kunskapen om och intresset för sjöarna genom mindre informationsmöten, vilket 
genomförts tidigare och uppskattats av deltagare, och lapputdelning med inbetalningskort. 
Utdelning kan ske t.ex. till påsk, när sommarboende börjar återvända. Informationsgruppen 
kommer att träffas i januari för mer detaljerad aktivitetsplanering och på styrelsens möte den 
6 februari så tas aktivitetsplaneringen 2021 upp igen. 

Jonas lyfte möjligheten att använda sig av sponsrat innehåll i sociala medier. Fler inom 
föreningen sökes även till uppdatering av föreningens Instagram och Facebook för att öka 
synligheten.  

För att uppdatera information om vilka som bor i närområdet kan adressuppgifter köpas in 
från Lantmäteriet med utdrag ur fastighetsregistret. 

3.       Trendanalys. 
Börje har genomfört en trendanalys med stöd av Staffan, vilket nu är utskickat. Viktigt att alla 
läser igenom materialet för att få en överblick och lämnar synpunkter. Ambitionen är ett 
sakligt faktabaserat material som underlag för kommande åtgärder. Målgruppen är 
huvudsakligen kommun/myndigheter.  Materialet kan komma att användas i kommande 
kommunikationsutskick från föreningen men detta föreslås bli senare i vinter.  

Några synpunkter som lyftes under mötet var att tydliggöra syfte, bakgrund och 
avgränsningar vilket skulle kunna tydliggöra dokumentets roll. Det efterfrågades även ett 
tydliggörande av dokumentationshierarkin och samband mellan material som finns.  

Yngve påpekade att det som omnämns som sänkning 84/85 bör tydliggöras.  

Styrelsen uppmanas att lämna skriftliga synpunkter och förslag till förbättringar till Staffan 
och Börje senast 20 december.  

4.       Provfiske. 
Sylve informerade om att fiskeföreningen har kontakt med länets fiskerikonsulent för att 
genomföra provfiske i sjöarna i augusti. Detta genom det projekt förslag om bättre 
fiskföryngringsplats som diskuterats för Nordsjön. Fiskerikonsulenterna anser att det behövs 
ett nytt provfiske för att bättre planera kommande åtgärder. Till provfisket behövs resurser i 
form av frivilliga under två halvdagar, helst med båtar. Tom och Yngve meddelade intresse att 
medverka med båt, och Louise med barn för fisket. Detta berör bara fiskbeståndet, kräftfiske/
bestånd är en separat process där inget pågår just nu. Provfisket ska ligga till grund för 
kommande åtgärder för att främja fisket. 

Det man anser nu är att sjön lider brist på rovfisk och det finns för mycket småfisk som är 
vanligt i övergödda vatten. Men provfisket ska ge mer svar på frågorna.  



5.       Information från arbetsgrupperna. 
Tas upp nästa möte. 

6.       Kalender. 
  
Nästa möte är planerat den 6 februari. Staffan bifogar planeringen till protokollet. 

Vid pennan! 

Mattias  


