Minnesanteckningar från styrgruppsmöte
Oxunda Vattensamverkan
Tid: 2020-04-22 , 13.00–16.00, utbildning 15.30-16.00
Plats: Distansmöte
Närvarande från styrgruppen:
Jonas Riedel, Sollentuna (ordinarie)
Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare)
Ray Idermark, Vallentuna (ordinarie)
Ylva Mozis, Vallentuna (ersättare)
Åke Roth, Upplands Väsby (ordinarie)
Markus Gry, Järfälla (ordinarie)
Gill Brodin, Sigtuna (ordinarie)
Abir Karademir, Sigtuna (ersättare)
Johan Algernon, Täby (ordinarie)
Mats Nordström, Täby (ersättare)
Andres Veide, Upplands Väsby (ersättare)

Närvarande från ledningsgruppen:
Linn Hellstrand, Sollentuna
Towe Holmborn, Sollentuna
Henrik Sandberg, Sollentuna
Anton Mankesjö, Täby
Louise Andersson, Upplands Väsby
Jonatan Skoot, Upplands Väsby
Frida Hellblom, Vallentuna
Jurgita Paknia, Roslagsvatten
Björn Johansson, Sigtuna vatten
Cristina Trigal-Dominguez, Sigtuna
Babette Marklund, Järfälla

Ej närvarande från styrgruppen:
Andreas Fogeby, Järfälla (ersättare)

Dagordning
1. Presentation av styrgrupp och ledningsgrupp
Jonas Riedel hälsade samtliga välkomna. Presentation av Åke Roth, ny ordinarie för
Upplands Väsby.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av justeringsperson och sekreterare
Ray Idermark valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via mail.
Linn Hellstrand är sekreterare.
4. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar (2020-02-12) lades till handlingarna.
5. Genomgång av aktiviteter i VP 2019


Kommunal och regional vattenplanering
Aktiviteten fortlöper enligt plan. Ledningsgruppen arbetar med att ta fram tydliga
arbetsrutiner kring hur beslut fattas inom de gemensamma samverkansåtagandena som
redovisas på nästkommande styrgruppsmöte 2020-09-16.
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Ledningsgruppen utvärderar samverkan i enlighet med samverkansavtalet under våren
2020. Utvärderingen redovisas för styrgruppen nästkommande styrgruppsmöte 202009-16. Styrgruppen beslutar då om ett nytt avtal ska tas fram.


Miljöövervakningen
Aktiviteten fortlöper enligt plan. Resultatet från 2020 års genomförda provtagningar
redovisas på årsmötet i början av år 2021.
Ledningsgruppen arbetar med att utreda och sammanställa vilka sjöar som i framtiden
kan vara aktuella att arbeta vidare med i gemensamma internbelastningsprojekt.
Återrapporteras till styrgruppen på nästkommande styrgruppsmöten.
Beslut om förlängning av avtal för år 2021 diskuteras under hösten efter och
tillsammans med utvärderingen av samverkansavtalet.



Dagvatten
Frågan bevakas men inga aktiviteter är planerade att genomföras under året.



Biologisk mångfald
Aktiviteten fortlöper enligt plan. Ett startmöte har planerats in för att påbörja
detaljprojekteringen av åtgärdandet av vandringshindren vid Kvarndammen och
Fällbrodämmet i Hagby-ån.



Jordbruk och djurhållning
Aktiviteten fortlöper enligt plan. Strategin som ska minska hästhållningens påverkan på
vattenmiljön inom Oxundas avrinningsområde förväntas kunna presenteras på
nästkommande styrgruppsmöte 2020-09-16.
Styrgruppen poängterade vikten av att följa upp och utvärdera de projekt som
genomförs med hästgårdar (och andra projekt) inom Oxunda samverkan för att tillvara
på kunskap, erfarenhet och effekt emellan kommunerna. Ledningsgruppen svarar att de
åtgärder och förbättringar som genomförs på olika hästgårdar följs upp inom det
gemensamma samverkansarbetet och kan återrapporteras till styrgruppen på
nästkommande styrgruppsmöten.



Kommunikation och hemsida
Aktiviteten fortlöper enligt plan. Dagvattenproblematiken har kommunicerats genom
spridning av dagvattenfilm och text på världsvattendagen 22 mars och genom film
innehållande sprayade budskap vid dagvattenbrunnar på biltvättarhelgen 25-26 april.
Även bottenbehandlingen av Norrviken har kommunicerats. Kommunikation har skett i
enlighet med kommunikationsstrategin och VP genom framtagande av temafilmer,
informationsguidningar, korta texter till Facebook, Instagram, Youtube samt
hänvisningar till Oxunda.se. Sollentuna kommun ansvarar för att förse
samverkanskommunerna på förslag till kommunikationsmaterial. Var kommun ansvarar
för att materialet kommuniceras.
2(4)

Ledningsgruppen har avvecklat åtgärdskartan i enlighet med VP 2020 och gav ett nytt
förslag på hur genomförda åtgärder kan presenteras och publiceras på Oxundas
hemsida.
Beslut: Styrgruppen godkände det nya förslaget. Förslaget kan publiceras.


Studieresa, utbildning, möten
Aktiviteten fortlöper enligt plan. En kortare utbildning om bäver och bäverplanen som
togs fram inom Oxunda samverkan genomförs för styrgruppen i samband med
styrgruppsmötet 2020-04-22.
Ledningsgruppen har påbörjat arbetet med att planera inför en studieresa för
styrgruppen år 2021.
2 av 4 styrgruppsmöten har genomförts år 2020.
1 ledningsgruppsmöte har genomförts 2020-04-07.

6. Övrigt aktuellt från kommunerna


Vallentuna

-

Påbörjat arbete med att ta fram beting beräkningar för recipienter i Ormstaån, Lillsjön
och Storsjön i Lindholmen.
Avslag på LOVA- ansökan för lågflödesmuddring.
Medel har beviljats till anläggandet av våtmarkspark som ska projekteras år 2020.



Täby

-

Avslag på LOVA- ansökan för lågflödesmuddring.
Påbörjat arbete med vandringshinder i Hagby-ån i enlighet med Oxunda VP 2020.



Sollentuna

-

Fortsatt arbete med vattenplanen som interngranskas. Antagandeprocess höst 2020.
Påbörjat bottenbehandling av Norrviken. Projektet har fått stor medieuppmärksamhet
och positiv respons och ska fortgå i 4 månader. Behandlingen genererar positiva
effekter på Norrviken men även på alla vatten nedströms.



Upplands Väsby

-

Påbörjat bottenbehandling av Norrviken.
Fortsatt arbete med beting beräkningar.
Påbörjat föroreningsprojekt i Oxunda-sjön.
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Järfälla

-

Fortsatt arbete med beting beräkningar
Fortsatt arbete med vattenplanen.



Sigtuna

-

Påbörjat föroreningsprojekt tillsammans med Upplands Väsby.
Fortsatt arbete med att ta fram en dagvattenplan som förväntas vara klar sommar 2020.
Den innehåller bland annat skyfallskartering och hur hanteringen av mark och
vattenföretag ska se ut.

7. Övriga frågor
Inga anmälda frågor.
8. Nästkommande styrgruppsmöten
Styrgruppsmöte 16 september kl.13.00–16.00, i Sollentuna kommun.
Styrgruppsmöte 11 november kl.13.00–16.00, återstår att bestämma.
Bilaga 1. VP 2020
Bilaga 2. Kommunikationsstrategi
Sekreterare
Linn Hellstrand
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