Minnesanteckningar från styrgruppsmöte
Oxunda Vattensamverkan
Tid: 2019-11-13 , 13.00–16.00
Plats: Sigtuna kommun
Närvarande från styrgruppen:
Jonas Riedel, Sollentuna (ordinarie)
Ray Idermark, Vallentuna (ordinarie)
Andres Veide, Upplands Väsby (ersättare)
Markus Gry, Järfälla (ordinarie)
Gill Brodin, Sigtuna (ordinarie)
Johan Algernon, Täby (ordinarie)
Abir Karademir, Sigtuna (ersättare)

Närvarande från ledningsgruppen:
Linn Hellstrand, Sollentuna
Henrik Sandberg, Sollentuna
Anton Mankesjö, Täby
Louise Andersson, Upplands Väsby
Johan Hamelius, Upplands Väsby
Frida Hellblom, Vallentuna

Ej närvarande från styrgruppen:
Andreas Fogeby, Järfälla (ersättare)
Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare)
Mats Nordström, Täby (ersättare)
Ylva Mozis, Vallentuna (ersättare)

Övriga: Anna-Carin Mattsson, Sigtuna

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
Andres Veide valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via mail.
Linn Hellstrand är sekreterare.
4. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar (20190918) lades till handlingarna.
5. Genomgång av aktiviteter i VP 2019


Kommunal och regional vattenplanering
Aktiviteten har fortlöpt enligt plan.



Miljöövervakningen
Årets provtagningar har fortlöpt enligt plan. Resultat från 2019 års genomförda
provtagningar redovisas på årsmötet i februari 2020.
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Dagvatten
Aktiviteten har fortlöpt enligt plan. Projektgruppen ska sammanställa arbetet i
en rapport. Den 28 november hålls grundvattenrådets möte i Sollentuna där
dagvattenfrågor kommer att diskuteras. Flera från ledningsgruppen deltar.



Biologisk mångfald
Aktiviteten att ta fram en Bäverpolicy har fortlöpt enligt plan och budget.
Projektgruppen förväntas kunna presentera policyn för styrgruppen i samband
med ett styrgruppsmöte i början på nästa år.



Jordbruk och djurhållning
Aktiviteten har fortlöpt och är något försenat. Projektgruppen har besökt
hästkunskapsdagen anordnad av Länsstyrelsen Uppsala län och gjort
studiebesök på Julmyra gård i syfte att inhämta mer kunskap och information.
Projektgruppen har ett inbokat möte med konsult i syfte att presentera projektet
och diskutera vägen framåt. Styrgruppen efterlyste en tydligare redovisning av
aktiviteter i projektet i förhållande till plan som underlag till eventuella
revideringar av plan. Projektet planerar att fortgå under år 2020.



Studieresa, utbildning, möten
Aktiviteten har fortlöpt enligt plan. Styrgruppen påpekade att
utbildningstillfällen bör anordnas inför kommande år men kan om möjligt
kortas ner, och bokas in tidigt, för att säkerställa högt politiskt deltagande.
Styrgruppen ställer sig mycket positiva till utbildning och samarbeten med
interna och externa aktörer och välkomnar förslag kopplat till detta.



Kommunikation och hemsida
Oxunda och Edsvikens dagvattenfilm är lanserad. Information om dagvatten för
allmänhet, verksamhetsutövare och tjänstepersoner har lanserats på uppdaterade
hemsidor. Spridning av dagvattenfilmen sker i samtliga kommuners sociala
medier och på webb. Sprayade budskap vid dagvattenbrunnar kunde ej
genomföras på grund av dålig väderlek och föreslås användas i nya kampanjer i
vår.
Åtgärdskartan ska förenklas och uppdateras i början på nästa år.

6. Medskick till ledningsgruppen inför VP 2020
Styrgruppen föreslår att en aktivitet inför VP 2020 bör vara att ta fram en
prioriteringsordning för projekt som Oxunda vattensamverkan vill genomföra när
tillfälle till bidragsansökningar ges. Aktiviteten bör innehålla en bidragskartläggning
samt redogöra för hur och när de kan sökas.
Styrgruppen efterfrågade en tydligare redovisning av hur projektarbeten fortlöper under
året för att kunna fatta väl informerade beslut i frågor som rör projektrevideringar,
budget och eventuella ändringar i verksamhetsplan.
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7. Övrigt aktuellt från kommunerna
Vallentuna
- Arbetet med LÅP:et har avstannat.
- Oxunda kan dra nytta av åkerströmmens regionala åtgärdssamordnare.
- Medel har beviljats till anläggandet av våtmarkspark.
Täby
-

Arbetet med dagvattendamm vid Vallentunasjön fortgår.
Ansökning om lågflödesmuddring är påbörjad.
Miljökontoret har börjat med hästgårds- och gödseltillsyn.
Planering av gäddfabrik är påbörjat.

Sollentuna
- Arbetet med vattenplanen fortskrider.
Upplands Väsby
- LÅP- för ytvatten är under arbete.
- Planerad bottenbehandling av Norrviken för att minska internbelastningen av
fosfor med början i april.
- Fortsatt arbete med grundvatteninfiltrations- frågor.
- Medel har beviljats för anläggandet av gäddvåtmark.
- 2 fosfordammar är planerade i Mälaren och Edsjön.
Järfälla
- Ingen tjänsteman närvarande
Sigtuna
- Arbetet med att ta fram en dagvattenplan fortgår.
- En ny vatten- och miljöplanerare förväntas vara tillsatt inom kort och som ska
delta som tjänstemannarepresentant i Oxunda vattensamverkan.
8. Övriga frågor
-Ansökan bidrag från Vattenmyndigheten för åtgärd inom hästgårdsprojektet.
-Ansökan om bidrag från länsstyrelsen att kartlägga internbelastningen i några av
Oxundas sjöar.
Styrgruppen beslutar att inte söka medel i år då tidsramen är för kort. Framtida
utredningar kring projektform för bidragsansökningar benämns i punkt 6.
9. Nästkommande styrgruppsmöten
-Årsmöte 2020 12 februari kl. 13.00–16.00, i Upplands Väsby kommun.
-Andra styrgruppsmöte 22 april kl.13.00–16.00, i Täby kommun.
-Tredje styrgruppsmöte 16 september kl.13.00–16.00, i Sollentuna kommun.
-Fjärde styrgruppsmöte 11 november kl.13.00–16.00, återstår att bestämma.
Bilaga 1. VP 2019 med bilagor
Sekreterare
Linn Hellstrand
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