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Minnesanteckningar från styrgruppsmöte  
Oxunda Vattensamverkan 
 

Tid: 2021-11-17, kl. 13.00–16.00 
Plats: Digitalt distansmöte via Microsoft Teams

Närvarande från styrgruppen: 
Jonas Riedel, Sollentuna (ordförande) 
Ray Idemark, Vallentuna (ledamot) 
Mathias Lasu, Vallentuna (ersättare) 
Mats Nordström, Täby (ersättare) 
Åke Roth, Upplands Väsby (ledamot) 
Andres Veide, Upplands Väsby (ersättare) 
Gill Brodin, Sigtuna (ledamot) 
 
*Frånvarande från styrgruppen: 
Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare) 
Johan Algernon, Täby (ledamot) 
Marcus Gry, Järfälla (ledamot) 
Andreas Fogeby, Järfälla (ersättare) 
Abir Karademir, Sigtuna (ersättare) 
 
 
*Frånvarande övriga: 
Joakim Pansar, Länsstyrelsen 
 

Närvarande från ledningsgruppen:  
Emma Asterhag, Sigtuna 
Björn Johansson, Sigtuna vatten 
Towe Holmborn, Sollentuna  
Raheleh Joorabechi, Sollentuna 
Josefine Malmborg, Sollentuna Energi och Miljö AB 
Silje Handeland, Upplands Väsby 
Frida Hellblom, Vallentuna                                                         
Erik Palmfjord Smit Roslagsvatten 
 
*Frånvarande från ledningsgruppen: 
Louise Andersson, Upplands Väsby (föräldraledig) 
Cristina Trigal-Dominguez, Sigtuna 
Andreas Jacobs, Täby 
Tomas Ragnell, Täby 
Babette Marklund, Järfälla 
Ann Wahlström, Vallentuna 
Jurgita Paknia, Roslagsvatten 
Vendy Lymeus, Roslagsvatten 

*Närvarolistan bygger på en skärmdump av inloggade personer 5 minuter efter det att mötet startade. De som noterats som 
frånvarande kan därför, utan att sekreteraren noterat det, anslutit till mötet senare. 

Minnesanteckningar 
1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

2. Val av justeringsperson och sekreterare 
Raheleh Joorabechi är sekreterare. Åke Roth, valdes som justerare. Godkännande 
av minnesanteckningar sker via mejl. 

3. Presentation av styrgrupp och ledningsgrupp 
Kort presentation av nya deltagare, Raheleh Joorabechi.  

Raheleh jobbar som miljö och vattenplanerare i Sollentuna Kommun. 

4. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar (2021-09-15) lades till handlingarna.  

5. Genomgång av aktiviteter i VP 2021 
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• Kommunal och regional vattenplanering 
Arbetet med att ta fram arbetsrutiner slutfördes under våren. 
Gick genom Verksamhetsplanen 2021 i grupp. Det kommer vi budjetssats noll 
kronor. Mest handlas om arbetsrutiner och beslut som fattas, och rutiner som 
fast ställdes i våras i samverkan. 
 
• Miljöövervakningen  
Fortsatt miljöövervakning enligt antagna program fortlöper enligt plan.  
Vi har pågående provtagningar till 2023. Våra konsulter i Naturvatten i 
Roslagen genomförde provtagningen, som det ska göras. 
Vi har fortsätt miljöbevakning enligt avtal med länsstyrelsen. En del som 
betalades till länsstyrelsen för provtagningar. 
Resultatet från 2021 års genomförda provtagningar redovisas på årsmötet i 
början av år 2022.  
En ny överenskommelse med Länsstyrelsen gällande fortsatt provtagning i 
Oxundaåns mynning har tagits fram.  
Nytt miljökontrollprogram för åren 2022-2027 har tagits fram och konsult för 
genomförande håller på att upphandlas för åren 2022-2025. Vinnande anbud 
lades av Calluna AB, Avtal håller på att tecknas med vinnande part. En historisk 
förändring i Oxunda vattensamverkan med entreprenörs byte. 
Calluna AB har även Edsviken vattensamverkan provtagning. 
Med nya Entreprenör kommer vi ha nya experter som kommer att analysera 
resultatet, som kan påverka på årsrapporten. 
Fastän vi byter konsulter men Naturvatten kommer att presentera provtagningen 
i februari för att de har ansvar för resultatet från 2021. 
Med avstämning med styrgruppen kommer Calluna AB bjudas på årsmöte i 
februari. Med allmän presentation av Calluna AB. 
 
• Internbelastning 
Projektet har skjutits på framtiden på grund av hög arbetsbelastning hos 
tjänstemännen.  
 
• Dagvatten 
 
Upphandling av konsult för att utreda påverkan på våra diken i DP-lagda 
områden och hur vi ska kunna skydda dem rättsligt har genomförts och arbetet 
bedöms vara klart under november. Anbudet ligger strax under budget. Arbetet 
fortgår enligt plan. 
BJ: Jurgita tog fram rapport om allmänna dike inom detaljplanbelagda område, 
som verktyg som man hantera. Dike läggs fastän vi har dagvatten. Har kommit 
offert från Ekolagen, Jonas Christensen, i dagvatten gruppen antog den.  
Det är på tjänstemäns nivå att svara på frågor som; 
Hur man ska hantera kostnader. Hur ska fakturering går. Vet inte när rapporten 
är färdig. Men aktiviteten pågår.  
Ekolagen har experter på dagvatten juridik och, plan och bygglagen. Angående 
teknisk naturvetenskapligt perspektiv Daniel Stråe på WRS från Uppsala som 
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underkonsult kommer att svara. I offerten står rapporten ska vara klart senast 30 
november.  
Resultatet kommer att presenteras i årsmötet i februari. 
 
• Biologisk mångfald 
Yolanda Karlsson i Täby är projektledare för att ta bort fiskvandrings hinder. Ett 
kontrakt har upprättats med Sportfiskarna om att utföra åtgärden med att byta ut 
de två dämmena. Upphandling har skett via Täby kommun. Arbetet beräknas 
kosta 577 000kr. Arbetet planeras i november 2021.  
FH: pratade med sportfiske, blev förseningar med start möte, kommer att startas 
juni 2022. Saker som de behöver var inte på plats på rätt tid. 
 
Kvar att göra: 
- Boka in ett avstämningsmöte i fält med Trafikverket (gällande en balk och 

trafikplan), Länsstyrelsen (gällande fornlämning) och SÖRAB (gällande 
lakvatten från deponi). Sportfiskarna kommer också att vara närvarande 
under detta möte.  

- Säkerställa skötselplan för Hagbyån tillsammans med SÖRAB.  
- Planera inför arbetet genom att ansöka om TA plan. Trafikverket kommer då 

att upprätta ett beslut enligt 43§ väglagen för att hantera balken som ligger 
på olämpligt ställe. 

 
• Jordbruk och djurhållning 
Konsult är upphandlad (WRS) och har påbörjat arbetet med att genomföra 
åtgärdsstrategin. Målet är att skapa förtroende och initiera samarbete med 
hästgårdar samt att få ut rådgivning som ska leda till åtgärder på gårdarna. Även 
föreläsningar med lockande teman har planerats. Specialister har anlitats för 
föreläsningarna. Kommunerna har lagt upp information på sina hemsidor om 
WRS tjänster. Utskick till registrerade gårdar via mail eller brev har gjorts. 
Sociala medier har också använts för att göra reklam för tjänsten och 
föreläsningarna. Mycket svalt intresse från hästgårdarna. Oklart varför, eventuell 
rädsla att erkänna brister som kan leda till dyra investeringar. Man ser problem 
på andras gårdar men inte sin egen, enligt telefonintervjuer. Fortsatt väg framåt 
är att ta direkt kontakt med prioriterade gårdar. Om fortsatt svalt intresse, kanske 
pga rädsla, överväger vi att avbryta projektet vid årsskiftet.  
Hästkunskapsdag ägde rum i helgen(13nov) i Uppsala. Föreläsningar blir 
inställda pga antal anmälda hästägare. Finns en del goda exemplar. På våren 
kommer studiebesök med LOVA projekt. 
Funderar på om vill vi fortsätta projektet, med tanke på resurs och pengar?  
Jonas: bättre att tjänstemän utreda först anledningen i arbetsgruppen. 
Towe: risk och rädsla för ev inspektion. Det är en punkt i verksamhetsplanering. 
 
• Kommunikation och hemsida 
Oxunda vattensamverkan och dagvattenproblematik har kommunicerats flera 
tillfällen under året.  
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Oxundas hemsida uppdateras kontinuerligt vid behov. Hemsidan uppdateras 
löpande.    
Viss del av kommunikationsbudgeten har nyttjats för att ta in expertföreläsare i 
hästgårdsprojektet. Och externa föreläsare, men blev inställd p.g.a svala intresset 
av föreläsningar. 

 
• Studieresa, utbildning, möten 
- Fyra av fyra styrgruppsmöten har genomförts; 2021-02-17, 2021-04-28 och 

2021-09-15, 2021-11-17. 
- Ledningsgruppsmöten hålls i enlighet med VP 2021. 
- Frida (Vallentuna) föreläste efter mötet i september om sulfatjordar och 

deras potentiella påverkan på våra ytvatten för styrgruppen.  
 
Inga utbildningar och studieresa p.g.a Crona har sket. 
 
 
• Administration 
Fortlöper enligt plan. Towe och Raheleh från Sollentuna tar 
administrationsdelen. 

 

6. Eventuella medskick från styrgruppen inför VP 2022 
Lämpligt att börja att komma med förslag på studieresa och studiebesök för 
nästa möte.  
Jr: återkoppling om hästgårdar behövs, jätte bra jobb. 
 

7. Information om Naturvårdsverkets webbinarieserie tema våtmarker 
Frida berättade om en webbbinarieserie som man kan titta på i efterhand. Serien 
belyser satsningen på våtmarker. 
Powerpoint bilder bifogas. 
 

8. Övrigt aktuellt från kommunerna 
 
• Vallentuna 
- Reviderar VA-planen som beräknas vara klar till Q2 2022. 
- Lågflödesmuddring i norra delen av Vallentunasjön inleddes den 1 

september. Muddring pågår till siste oktober i år.  
- En del område blev muddrad. Var inte kostnadseffektiv. Ska ansökas för 

nästa år. 
- 12 ton vit fisk. Kommer att fortsättas med fiske. 
- Miljöbevakning pågår. 
- Arbetet med våtmarksparken fortsätter. I sommar kommer att sättas spade i 

marken. Uppströms Vallentunasjön anlägga 2 stegsdike. 
- LOVA-medel för att göra ett tvåstegsdike (uppströmsåtgärd) som påbörjas 

2022 
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- Här är länk till den vandringsutställning om sötvatten som kommer att ställas ut 
i Vallentuna bibliotek under våren 2022, https://regionmuseet.se/om-
oss/utstallningsproduktion/sotvatten-en-varld-av-liv/ 
 

• Täby 
MN: har inget att berätta 
 

• Sollentuna 
- Uppföljningen av bottenbehandlingen av Norrviken (som genomfördes 

2020) fortgår, under hösten har biologiska parametrar provtagits. 
Vegetationen på djupare bottnar är tätare och mer arter. 

- Utreder inför sanering av förorenad mark kopplat till den gamla 
brandstationen i Norrvikens södra del. Ansvarsfrågan är oklar.  

- Ser över dagvattenhanteringen runt Väsjön, ny belastningsanalys tas fram. 
Gammalt sommarstuga område. Väsjötorg gammal typ och våtmark.  

- Dagvatten i Häggvik 
- Nya dammar och våtmarker i södra Häggvik 
 
 
• Upplands Väsby 
- Inget att rapportera. Del personalomsättning och föräldraledig. 
- Towe: Uppland Väsby och Sollentuna har en del vattendrag mellan 

kommuner var på inspektion för bättre vegetation. 
 

• Järfälla 
Inga  
 
• Sigtuna 

Ea: I Kimsta byggs en stor bergtäkt. Ärendet är hos mark och miljödomstol. 
Området runt Arlanda har bra kvalitet men innehåller arsenik.  
 

• Roslagsvatten: 
Inga 
 

• LST: 
Inga 
 

9. Övriga frågor 
_ 
 

10. Nästkommande styrgruppsmöte 2022 

Nästa styrgruppsmöte, som är årsmötet, hålls i februari 2022 vecka 8, onsdag 23 
februari 13-16. 

 

https://regionmuseet.se/om-oss/utstallningsproduktion/sotvatten-en-varld-av-liv/
https://regionmuseet.se/om-oss/utstallningsproduktion/sotvatten-en-varld-av-liv/
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