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Minnesanteckningar från styrgruppsmöte  

Oxunda Vattensamverkan 

Tid: 2019-04-10 , 13.00–16.00 

Plats: Vallentuna kommun

Närvarande från styrgruppen: 
Jonas Riedel, Sollentuna (ordinarie) 

Ray Idermark, Vallentuna (ordinarie) 

Andres Veide, Upplands Väsby (ersättare) 

Gill Brodin, Sigtuna (ordinarie) 

Ylva Mozis, Vallentuna (ersättare) 

Johan Algernon, Täby (ordinarie) 

Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare) 

 
 

Ej närvarande från styrgruppen: 

Mats Nordström, Täby (ersättare) 

Marcus Gry, Järfälla (ordinarie) 

Andreas Fogeby, Järfälla (ersättare) 

Abir Karademir, Sigtuna (ersättare) 
 

Närvarande från ledningsgruppen:  
Anton Mankesjö, Täby  

Fanny Rybak, Sollentuna 

Henrik Sandberg, Sollentuna 

Jonas Brander, SEOM 

Louise Andersson, Upplands Väsby 

Jonatan Skoot, Upplands Väsby 

Jurgita Paknia, Roslagsvatten 

Frida Hellblom, Vallentuna 

Karin Broqvist, Sigtuna 

Andreas Jacobs, Täby 
 

Övriga: Ann Wahlström miljöstrateg, 

Vallentuna

Dagordning 

1. Presentation av styrgrupp och ledningsgrupp 
Jonas Riedel hälsade samtliga välkomna. Presentation bordet runt av styrgrupp och 

ledningsgrupp. 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

3. Val av justeringsperson och sekreterare 
Ray Idermark valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via mail. 

Frida Hellblom är sekreterare 

4. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar (20190213)  lades till handlingarna. 

5. Oxunda vattensamverkan 20 år och Vattenakademiens stora pris 

Oxunda vattensamverkan var nominerad till Vattenakademiens stora pris 2019, 

för det vattenvårdsarbete som bedrivits under 20 år. Priset delades ut vid 

Vattenakademiens vattenpub 4/4-2019 och Oxunda vattensamverkan tilldelades 

priset! Detta och jubileumet kommer att kommuniceras via sociala medier, 

hemsidan och eventuellt traditionella medier.  

Förslag att Oxunda vattensamverkans jubileum firas internt i samband med 

bussresan i avrinningsområdet i september 2019. Jubileumet har även 

kommunicerats av respektive kommun via sociala medier under 

världsvattendagen 22a mars. 
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6. Genomgång av ny vision och mål i VP 2019 

Justerad VP 2019 enligt beslut vid årsmöte. Nya visioner och mål för samverkan och de 

olika aktiviteterna samt vissa justeringar i aktiviteter för 2019. 

Beslut 

Styrgruppen godkänner verksamhetsplan och budget 2019, med genomförda ändringar i 

vision och mål.  

 

7. Genomgång av aktiviterer i VP 2019 

 Miljöövervakningen 

- Ingen rapport. Konsult (Naturvatten i Roslagen AB) sköter MÖ enligt 

Miljöövervakningsprogrammet.  

 

 Dagvatten  

- Något förändrad aktivitet för 2019. Dagvattengruppen har påbörjat arbetet. 
 

 Biologisk mångfald  

- Arbetet med framtagande av bäverpolicy pågår. PL i Upplands Väsby har 

haft svårt att få till möten, men förhoppningen är att inom kort ha konsult 

på plats och ha förankrat arbetet hos respektive kommun. 

 

 Jordbruk och djurhållning 

- Upphandling genomförs av PL i Vallentuna kommun, med en budget på 

580 000kr för två år (2019-2020). 

- Ledningsgruppen presenterar påbörjad projektplan.  

 

 Studieresa, utbildning, möten 

- Bussresa genom Oxundaåns avrinningsområde den 12 september. Både 

styrgrupp och ledningsgrupp väntas vara med på bussresan. Planering pågår 

och mer information kommer. 

 

 Kommunikation och hemsida 

- Arbete med Oxunda/Edsvikens dagvattenfilm är påbörjat, Klapp Co filmar 

under våren och planerar att ha filmen färdig i sommar.  

- Stor uppdatering av Oxundas hemsida genomförs av Belo Interactive och 

beräknas vara klart inom 6 veckor. Första arbetsmöte med konsult 

genomfört torsdagen 4/4. 
 

8. Kommunikationsplan 2019-2020 
Samtliga kommuner kommunicerade kring Oxunda vattensamverkan runt 

världsvattendagen den 22a mars. Trailern till Oxundafilmen spreds via sociala medier 

samt information om Oxunda vattensamverkans jubileum och nominering till 

vattenakademiens stora pris. 

 

9. Övrigt aktuellt från kommunerna 
Ledningsgruppen presenterade respektive kommun samt pågående arbete i den egna 

kommunen. 
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10. Övriga frågor 

Louise Andersson informerar om kommande möte om Asp som kommer att hållas i 

Uppsala den 24-26 april, se länk 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d5694ad71/155188623091

3/Aspseminarium%202019.pdf 

 

 

11. Nästkommande styrgruppsmöte  

 Bussresa 12 september 

 Styrgruppsmöte 18 september i Täby kl 13-16 

 13 november kl 13-16 hålls styrgruppsmöte i Sigtuna 

 Årsmöte 12 februari 2020 kl.13-16 i Upplands Väsby  

 

 

Bilaga 1. Reviderad VP 2019 med bilagor 

 

 

 

Sekreterare 

Frida Hellblom 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d5694ad71/1551886230913/Aspseminarium%202019.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d5694ad71/1551886230913/Aspseminarium%202019.pdf

