Minnesanteckningar från styrgruppsmöte
Oxunda Vattensamverkan
Tid: 2019-09-18 , 13.00–16.00
Plats: Sollentuna kommun
Närvarande från styrgruppen:
Jonas Riedel, Sollentuna (ordinarie)
Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare)
Ray Idermark, Vallentuna (ordinarie)
Ylva Mozis, Vallentuna (ersättare)
Mats Nordström, Täby (ersättare)

Närvarande från ledningsgruppen:
Linn Hellstrand, Sollentuna
Towe Holmborn, Sollentuna
Henrik Sandberg, Sollentuna
Jurgita Paknia, Roslagsvatten/Vallentuna
Frida Hellblom, Vallentuna
Björn Johansson, Sigtuna vatten

Ej närvarande från styrgruppen:
Marcus Gry, Järfälla (ordinarie)
Abir Karademir, Sigtuna (ersättare)
Andreas Fogeby, Järfälla (ersättare)
Andres Veide, Upplands Väsby (ersättare)
Gill Brodin, Sigtuna (ordinarie)

Dagordning
1. Presentation av styrgrupp och ledningsgrupp
Jonas Riedel hälsade samtliga välkomna. Presentation bordet runt av styrgrupp och
ledningsgrupp.
2. Presentation av Linn Hellstrand, ny samordnare och administratör för Oxundas
och Edsvikens vattensamverkan
Linn Hellstrand presenterade sig.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Val av justeringsperson och sekreterare
Mats Nordström valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via mail.
Linn Hellstrand är sekreterare.
5. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar (20190410) lades till handlingarna.
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6. Information om avsikt att förlänga avtal för genomförande av
miljökontrollprogram
Information om ett förlängt avtal med Naturvatten i Roslagen AB gällande
Miljökontrollsprogrammet lämnades. Avtalet förlängs 1 år från och med februari 2020, i
enlighet med upphandling.
7. Utvärdering av bussresa genom avrinningsområdet
Bussresan genom Oxunda avrinningsområde genomfördes den 12 september.
Styrgruppen lyfte att programmet varit bra och att samtliga deltagare var nöjda.
Firandet av Oxunda vattensamverkans jubileum uteblev.
Vallentuna kommun lyfte frågan om Oxunda vattensamverkan var intresserade av att
veta mer om hur man kan nyttja en åtgärdssamordnare för att driva åtgärdsarbetet
framåt. Johannes Sandberg, som är åtgärdssamordnare för bland annat Åkerströmmen,
kan då bjudas in till nästa möte. Syftet med ett sådant föredrag ifrågasattes utifrån hur
det kan appliceras på Oxunda vattensamverkan. Sollentuna kommun tog med sig frågan
och undersöker möjligheter och behov.
8. Beslut om politisk ersättares rätt att vara med vid exkursioner och event som
beslutats av styrgruppen.
Beslut
Styrgruppen godkänner politisk ersättares rätt att vara med vid exkursioner och event
som beslutats av styrgruppen med tillägget att möten ingår.

9. Genomgång av aktiviteter i VP 2019
 Samordning av vattensamverkan
-Aktiviteten fortlöper enligt plan. Ny samordningsansvarig är Linn Hellstrand,
Sollentuna kommun.


Dagvatten
-Aktiviteten fortlöper enligt plan. Dagvattengruppen har undersökt
kunskapsläget inom området och ska sammanställa arbetet i en rapport. Towe,
Sollentuna kommun, ser efter med kollegor i Danmark om de har större
kunskap i frågan (koppling mellan dagvatten och grundvatten) samt uppmanade
ledningsgruppen att se sig om efter information utanför landets gränser.



Miljöövervakningen
- Årets provtagningar har fortlöpt enligt plan. Redovisning för den
genomförda miljöövervakningen 2019 sker på årsmötet i början av 2020.
Under nästa år, 2020, provtas bottenfauna vattendrag utöver ordinarie
provtagning av; klorofyll och fys/kem sjöarna.
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Biologisk mångfald
- Arbetet med framtagande av en kunskapssammanställning gällande
bäverhantering i urbana miljöer fortgår enligt plan.
-

Inbjudan till länsstyrelsens bäverseminarium den 28 november har skickats
ut till ledningsgruppen.



Jordbruk och djurhållning
- Projektet fortlöper men är något försenat. Studiebesök på Julmyra gård är
inbokat den 22 oktober. Projektgruppen behöver arbeta på och styra upp
projektet som idag är något rörigt. Projektgruppen presenterar en mer
ingående statusrapport på nästa styrgruppsmöte den 13 november.



Studieresa, utbildning, möten
- Bussresa genom Oxunda avrinningsområde den 12 september är
genomförd.



Kommunikation och hemsida
-

-

-

Oxunda/Edsvikens dagvattenfilm är klar inom kort. Information om
dagvatten för allmänhet, verksamhetsutövare, politiker och tjänstepersoner
kommer finnas framarbetat och ska upp på hemsidan inför lanseringen.
Texter kommer att förberedas för spridning i sociala medier tillsammans
med filmen. Styrgruppen föreslår att dagvattenfilmen lanseras ihop med
målade budskap vid brunnar runtom i kommunerna. Sollentuna kommun tar
med sig frågan och undersöker möjligheterna att göra ett liknande arbete
även i Edsviken vattensamverkan.
Uppdatering av Oxunda vattensamverkans hemsida fortgår och förväntas
vara klar inom kort. Hemsidan föreslås vara presentabel ihop med lansering
av dagvattenfilm.
Åtgärdskartan är klar men ska förenklas. I framtiden, om ca 2 år, kan den
med stor sannolikhet integreras i Sollentuna kommuns digitala kartsystem.

10. Ekonomisk halvårsredovisning 2019
Den ekonomiska halvårsredovisningen presenterades. Styrgruppen rekommenderar
ledningsgruppen att hänsyn tas till resultaten inför verksamhetsplaneringen 2020. Fråga
kring ny aktivitet gällande miljögifter och utredning av internbelastning i sjöar lyftes.
11. Övrigt aktuellt från kommunerna
Vallentuna
- Arbetet med Vallentunasjön fortgår.
- Arbete med identifiering av påverkanskällor samt åtgärdsarbete mot
övergödning och översvämning pågår uppströms Ormstaån.
- Roslagsvatten genomför en upphandling för ett arbete med att ta fram beting för
förbättring av vattenkvalitet inom Roslagsvattens arbetsområde. Detta för att få
kunskap om vilka förbättringar som bör göras att kunna nå
miljökvalitetsnormerna.
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Täby
-

Arbetet med dagvattendamm vid Vallentunasjön fortgår.

Sollentuna
- Information kring utredning och behandling av fosfor i Norrvikens
bottensediment. Vatten nedströms påverkas förhoppningsvis positivt och
projektet följs upp genom mätning av miljögifter i fisk. Projektet genomförs
våren 2020 och finansieras till viss del av EU Life IP Rich Waters. Inbjudan till
informationseventet, i samband med behandling, skickas ut till styrgruppen.
- Arbetet med vattenplanen fortskrider.
- Sollentuna arbetar aktivt med potentiellt förorenade områden. I fokus är bland
annat två deponier som ligger i nära anslutning till Edsån.
Upplands Väsby
- Ingen tjänsteman närvarande
Järfälla
- Ingen tjänsteman närvarande
Sigtuna
- Information kring nya detaljplaner. Oxunda avrinningsområde förväntas ej
påverkas i någon större omfattning.
12. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
13. Nästkommande styrgruppsmöten


Sista mötet för 2019: 2019-11-13, kl. 13.00–16.00 i Sigtuna kommun.

Bilaga 1. VP 2019 med bilagor
Bilaga 2. Ekonomisk halvårsredovisning
Sekreterare
Linn Hellstrand
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