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Mötesanteckningar styrgruppsmöte Oxunda vattensamverkan  

 

Tid: 2022-12-07, 13:00–16:00 Plats: fysiskt möte, Tintomararummet, 

 Adress: Aniaraplatsen 2, 191 47 Sollentuna (Under Sollentuna bibliotek) 

 

Styrgrupp närvarande: 
Jonas Riedel, Sollentuna (ordförande) 

Ray Idermark, Vallentuna (ledamot) 

Åke Roth, Upplands Väsby (ledamot) 

Johan Algernon, Täby (ledamot) 

Mats Nordström, Täby (ersättare) 

 

 
Styrgrupp frånvarande:  
Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare) 

Mathias Lasu, Vallentuna (ersättare) 

Marcus Gry, Järfälla (ledamot) 
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Abir Karademir, Sigtuna (ersättare) 

 

Övriga frånvarande: 
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 Dagordning  
1. Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes.  

 
2. Val av sekreterare och justeringsperson  

Ray Idermark valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via 

mejl. Raheleh Joorabechi valdes till sekreterare. 
 

3. Presentation av styrgrupp och ledningsgrupp  

Jonas Riedel hälsade samtliga välkomna. Upprop för tecknande av närvarolista 

genomfördes. Vi hälsade Babar Khan (Sigtuna vatten) välkommen. 
 

4. Föregående minnesanteckningar, 2022-09-28 

Föregående minnesanteckningar (2022-09-28) godkändes och lades till 

handlingarna.  

 
5. Genomgång av aktiviteter i VP 2022 

 Kommunal och regional vattenplanering 

Ingen aktivitet i VP under året. Towe informerade om att 

vattenmyndighetens åtgärdsprogram för 2022-2027 nu har antagits. 
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Ledningsgruppen ser över om det är aktuellt med aktivitet kopplat till 

detta under nästa år. 

 

 Miljöövervakningen 

Alla aktiviteter under miljöövervakning pågår enligt VP. Fel burkar 

skickades ut av Eurofins för miljögiftsanalyserna i vatten vilket innebar 

analys med fel rapporteringsgräns. De noterade problemet själva och 

erbjöd rättelse med omprovtagning. 

 

 Internbelastning 

Ny projektledare på plats i Upplands Väsby. Oklart om upphandling kan 

ske under hösten. 

  

 Dagvatten 

Muntlig redovisning av konsult gällande den utredning med tillhörande 

rapport som togs fram under 2021 gällande skydd av diken genomfördes 

på sittande möte. 

 

 Biologisk mångfald 

Tidplanen är försenad på grund av personella resurser.  

 

 Jordbruk och djurhållning 

Frida berättar om plan för långsiktig strategi för hästhållning med hjälp 

av WRS, har skaffats med avtal till juli 2023. Under året har konsulten 

arbetat för att förbättra värdekedjan för gödsel. Konsulterna har försökt 

få kontakt med de drygt hundra hästgårdarna i avrinningsområdet för att 

göra gårdsbesök. Förhoppningen är att gårdsbesöken ska leda till LOVA-

ansökningar och åtgärder. I år har man besökt 11-13 hästgårdar. En gård 

kan vara aktuell för LOVA-ansökning. På flera gårdar har man gett tips 

om mindre förändringar för att minska belastningen från hästhållningen. 

 

Silje berättar om Upplands Väsby kommun, har tillsammans med 

Sportfiskarna, lämnat in LONA-ansökan om Skolbäcken vid Sanda 

våtmark till Länsstyrelsen i Stockholm. Projektet är ett pilotprojekt i 

syfte att lägga grunden för en implementering av det naturpedagogiska 

koncepetet Skolbäcken inom de kommuner som ingår i Oxunda 

vattensamverkan. Upplands Väsby kommun och Sanda våtmark kommer 

att utgöra navet i projektet där vi parallellt med praktiskt arbete vid 

våtmarken tillsammans med närliggande skolor, samtidigt som vi bjuder 

in beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar inom Oxunda, anordna 

våtmarkens dag för allmänhet och media, i syfte att sprida kunskap och 

erfarenheter av arbetet inför framtida utökning till fler av de berörda 

kommunerna. 

 

 Kommunikation och hemsida 

Alla mötesanteckningar finns på hemsidan. Oxundas hemsida uppdateras 

kontinuerligt vid behov.  
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 Studieresa, utbildning, möten 

Studiebesök i Täby genomfördes enligt plan i september. Besöket var 

mycket uppskattat och välorganiserat.  

På dagens möte hölls den planerade föreläsningen om den juridiska 

utredningen om diken. 

Fjärde planerade styrgruppsmöten har genomförts efter detta möte. 

 

 Administration  

Fortlöper enligt plan. 
 

6. Presentation av slutrapporten från projektet LIFE Norrviken. Presentation (av 

Towe)  

 

Towe Presenterade slutrapporten från projektet LIFE Norrviken. Presentationen 

bifogas minnesanteckningarna. 

 

 

7. Aktuellt från kommunerna  

 

Sigtuna: 

- I västra Rosersberg bygger man ut större dagvattenanläggningar i 

exploateringsområdena.  

- Man bygger ut delar av Arlanda stad. 

 

Sollentuna: 

- Bottenbehandlingen av Norrviken för att åtgärda internbelastningen har 

avslutats. Projektets slutrapport är klar.  

- Förslag till riskhanteringsplan för prioritering av åtgärder för att undvika 

översvämning vid skyfall är klar. 

- Dagvatten utredningar i södra Häggvik pågår i exploateringsområdena. 

- Dagvatten i Rotebro exploateringsområdena kommer att få extra 

utredning. 
Järfälla:  

- Kommunövergripande utredning om dagvattenhantering pågår. 

- Genomför grundvattenutredning för hela kommunen. Identifierar viktiga 

grundvattenbildningsområden. 

- Digitalisering i hele kommunen pågår. 

 

Upplands Väsby: 

- Upplands Väsby kommun, har tillsammans med Sportfiskarna, lämnat in 

LONA-ansökan om Skolbäcken vid Sanda våtmark till Länsstyrelsen i 

Stockholm. 

 

Vallentuna: 

- Våtmarksparken vid Vallentuna kyrka, upphandling förväntas klar i 

januari/februari och arbeten förväntas starta i mars. 

- Lågflödesmuddring genomfördes i oktober i Vallentunasjön vid Gustavs 

udde. Slam avvattnades i lamellcontainer. Totalt bärgades ca 5 kg fosfor. 
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- I reduktionsfisket fiskades 10,2 ton vitfisk upp med 14 stycken 

bottengarn 

- Vassklippning för att gynna fisklek genomfördes i Vallentunasjön i 

Kragstaviken och vid Kvighagen, sammanlagt fyra vasskorridorer. 
 

Roslagsvatten: 

- Håller på digitalisering. 

- Extra övervakningssystem för reningsanläggningar och pumpstationer för 

eventuella beredningar. 

- Processen om lågflödesmuddring pågår, tillståndsprocessen hindrar arbete. 

 

Täby: 

- Håller på att anlägga prästgårdsdammen som bland annat tar emot vatten 

från Täby kyrkby innan det släpps i Vallentunasjön. 

- Förbereder för lågflödesmuddring i Vallentunasjön. 

 

8. Övriga frågor  

 

- 

9. Nästkommande möte 

 

-Årsmöte 7 mars kl. 13-16, i Sollentunas nyrenoverade kommunhus. 

-Andra styrgruppsmöte 4 maj kl.9.00–12.00 

-Tredje styrgruppsmöte 31 augusti kl.9.00–12.00. 

-Fjärde styrgruppsmöte 7 december kl.9.00–12.00.  
 

Skicka uppgifter om politiska representanter för 2023 så snart ni kan till Raheleh 

(raheleh.joorabechi.shohrati@sollentuna.se). 

 

 

 
 

Bilagor: 

Minnesanteckningar styrgruppsmöte 2022-09-28 

Verksamhetsplan 2022 

Presentation av slutrapporten från projektet LIFE Norrviken. Presentation (av Towe)  

 


