2016-05-16

Minnesanteckningar styrgrupp Oxunda Vattensamverkan
Plats: Upplands Väsby

Tid: 13:00-15:30, 2016-05-16

Närvarande Styrgrupp:
Jeanette Lindberg, Sollentuna (ordförande)
Maria Tuvesson, Upplands Väsby
RonmeLundm, Sigtuna
Ewa Thonn, Vallentuna
Jan-Erik Ek, Upplands Väsby
Pierre Cengiz Edstrand, Sigtuna
Johan Algernon, Täby

Närvarande Ledningsgrupp
Paola Ponzio, Sollentuna
Jurgita Paknia, Roslagsvatten Vallentuna
Towe Holmborn, Sollentuna
Babette Marklund, Järfälla
Björn Johansson, Sigtuna
Anna Åhr Evertson, Upplands Väsby
Gundula Kolb, Vallentuna

Övriga
Duncan McConnachie (WSP, tom punkt 5a)

1) Godkännande av dagordning och val av justerare
Dagordningen

godkändes.

2) Val av justeringsperson
Ewa Thorin utsågs att justera dagens

minnesanteckningar.

3) Nya deltagare i ledningsgruppen
Gundula Kolb i Vallentuna (för närvarande fram till augusti 2016) och Emma Asterhage i
Sigtuna ar nya. Lmda Armyr har slutat på Täby kommun och därmed i ledningsgruppen.
4) Föregående minnesanteckningar
Läggs till handlingarna.
5) Lägesrapport av aktiviteter i V P
a) Kommunal/regional
vattenplanering
Åtgärdskarta - Duncan McConnachie (WSP) presenterade åtgärdskartan.
Presentationen kommer att läggas upp p å hemsidan. V i kommer fa en
manual. Produkten består av: åtgärdskarta (web-karta), databas,
åtgärdskatalog, åtgärds fönster. Åtgärder som läggs in är planerade, pågående
eller g e n o m f ö r d a ( f r o m och med 2001).
Temadag och workshop enligt VP - Inplanerad t i l l november.
b)
Miljöövervakning
Miljöövervakningen löper på enligt plan.
Miljögiftsscreening - Metaller ( S F Ä och prioriterade ämnen) skall provtas i
ar.

c)

Övrigt - Standardiserat provfiske kommer at göras i Norrviken, Edssjön och
Oxundasjön av Upplands Väsby kommun.
Dagvatten
Samverkan håller p å att ta fram en informationsfolder Den riktar sig till
byggherrar och småhushåll. Dagvattenpolicyn håller på att tas o m i alla
kommuner. Policyn kommer tryckas då den tagits av all kommuner.
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d) Biologisk
mångfald
Fiskevårdsområde - utredning pågår om v i skall bilda ett fiskevårdsområde i
Oxunda avrinningsområde.
Biotopkartering som drivits av Täby ligger på is eftersom ansvarig person
slutat. Utmaningen ligger i att fa ordning på kartunderlagen för att alla
kommuner skall fa in skikten i sina system.
e)
Jordbruket
Projektet har blivit tudelat:
Hästgårdar (Hushållningssällskapet driver projektet där hästgårdar kontaktas
och "utbildas").
Jordbruksmark (LONA-projekt som går ut på att strukturkalka och bygga
fosfordammar) Jordbruksprojektet kommer ha ett uppföljningsmöte snart.
f)
Information
Studieresa - Johanna H ä g g och Andreas Jacobs tog på sig att titta på ett
program.
Första dagen i Bremen (dagvatten, ekosystemtjänster)
Andra dagen i Hanover (dagvatten)
Tredje dagen i Hamburg (gröna tak)
N u föreslagen plan riskerar att överskrida budget.
Vad gruppen kommenterade var:
- Grönstruktur b ö r prioriteras, dagvatten och översvämning har v i redan
tittat på.
- Förorenad mark, hur har man löst problemen
- Överväg att flytta resan en vecka
Alla beslut som tas om resan far tas via mailkonversation eller via ett
specialinsatt möte.
6) Erfarenhetsutbyte med övriga projekt
a) Edsån
Vattenvårdsdelen är klar. V i har satt upp stängsel. Invigningen är uppskjuten
till i höst.
b) Vallentunasjön
Utfiskningen har påbörjats igen. Man har börjat använda EONs pump för att
pumpa upp. Våtmarksparken har klubbats igenom i Vallentuna. Tre dammar
som tar hand om 1) Sjö värmeverkets vatten, 2) Ormstaåns vatten som är
belastat från jordbrukslandskapet och 3) dagvatten från omgivande områden.
Eons stora flödes variation är komplex att hantera. Eventuellt kommer man
behöva komplettera med en skärmbassäng i Vallentunasjön som tar ta hand
om breddningar från våtmarksparken. Täby har ett dagvattenprojekt för att
rena Karbyån som rinner ut i Vallentunasjön.
c) Norrviken
En LIFE IP-ansökan har lämnats in för en bottenbehandling av
fosforläckage. Inför en eventuell behandling utförs en förstudie för att utreda
utläckage av tungmetaller från sedimenten v i d aluminiumbehandling. I
förstudien finns även en del som handlar om Oxundasjön där Upplands
Väsby har haft en PCB-workshop.
d) Kvarnsjön
Skötselplan har skickats till Markägaren. Stadsträdgårdsmästaren har börjat
förhandla. Nästa steg är at sätta in tillsyn för att reglera markägarens
verksamhet.

2016-05-16

7) Diskussion om förlängning av samverkans avtalet 2017-2020
Arbetsgruppen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på samverkansavtal för åren 2017¬
2020. Avtalsförsla get behöver diskuteras och beslutas om innan nästa möte. Eventuellt
kan detta göras på studieresan i höst (sept/okt).
8) Övrigt aktuellt från kommunerna
Inget att tillägga.
9) Övriga frågor
Paola efterfrågade signaturer på gamla protokoll, för att kunna lägga upp dem på
hemsidan.
10) Nästkommande möten
Nästa möte är den 16 november
11) Mötets avslutning
Mötet förklarades avslutat.

2016 kl 09:00-12:00

Mötet hålls i

Vallentuna.

