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Närvarande Styrgrupp¬
Carina Knorpp, Sollentuna (ordförande)
Maria Tuvesson, Upplands Väsbv
Mats Nordström, Täby
Ewa Thorin, Vallentuna
Ylva Mozis, Vallentuna
Björn Falkeblad, Järfälla

härvarande Ledningsgrupp
f
Sollentuna
™ & Paknia, Roslagsvatten Vallentuna
Q > ' Täby
'
> Vallentuna
Babette Marklund, Järfälla
Björn Johansson, Sigtuna
Johanna Hägg, Upplands Väsby
Katarina Forslöw, Sigtuna
Anna Åhr Evertson
Thomas Gadeborg, Upplands Väsby
(praktikant)
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1) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
2) Val av justeringsperson
Maria Tuvesson utsågs att justera da
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4) Lägesrapport av aktiviteter i VP
a) Norrviken
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Norrviken kan jämföras med Flaten avseende förutsättningar - dock är
Norrviken större. I Flaten fällde man ut på 6 meter och neråt över hela sjön.
(ca 2/3 av sjön)
En positiv effekt av att göra en fällning är att siktdjupet ökar - det gör att
växterna får mer ljus och därmed kan de breda ut sig mer. Därför är
information till allmänheten viktig.
Man måste även göra något åt belastningarna/ tillflödena. Om inte de stryps
blir effekten mer kortvarig.
Som bilaga till minnesanteckningarna finns Freds presentation.
b) Kommunal Vattenplanering
Paola rapporterade kring projektet Åtgärdskartan. WSP sammanställer de
åtgärder v i gjort i en databas som sedan visas i en karta.
Det finns några återstående frågor som kommer diskuteras i en workshop 17
november och det saknas fortfaranden en del information. (Vad är en åtgärd?
Hur långt tillbaka i tiden ska v i gå? Hur ska det presenteras? )
Projektet och kartan kommer art presenteras i februari på nästa
styrgruppsmöte.
c) Milj övervakning
Naturvatten gör våra provtagningar och avtalet med dem har förlängts
ytterligare ett år.
En rapport kom så sent som denna vecka kring Miljögifter. Det handlar om
en insamling av all information som finns och man har gjort bedömningar av
status inom flera olika områden. Rapporten läggs upp på hemsidan.
d) Dagvatten
Uppdatering av dagvattcnpolicyn har gjorts. Styrgruppen godkänner och
policyn skall skickas för antagande i respektive kommun.
Lokala riktlinjer kan behöva tas fram - kopplade till policyn - och de kan
man så klart gärna jobba tillsammans med, där så är möjligt.
En populärversion av policyn har tagits fram som kan tryckas upp när den är
antagen.
Beslut: Policyn och missiv om antagande skickas ut till alla kommuner.

e) Biologisk Mångfald
Status är att v i har all samlad info kring biotopkarteringarna i samma
databas. Täby:s GIS-folk kan ordna så att GlS-materialet blir konverterat och
får teckenförklaringar. Det gör det användbart för kommunerna. Förslag till
prioriterade åtgärder, eller kompletterande biotopkarteringar utifrån
materialet, kvarstår att göra. Slutmöte hålls med konsulten efter 20
november, då diskuteras också kommande steg.
f) Kvarnsjön
Förslag till skötselplan är framtaget. Medel finns i Väsby kommun för
åtgärder - Förslag finns på att anlägga en bro till utloppet till Norviken som
kan fungera som filter och gynna åtgärderna.
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g) Jordbruket
Två projekt har startat under året med fokus på jordbruk och hästgårdar.
Båda fmaniseras till stor del med externa bidra från LOV A-bidrag och
Landstingets miljöanslag. Hushållningssällkapet är samarbetspartner.
I oktober hade man möte med hästgårdarna - och projektet ska välja ut
gårdar som goda exempel och göra studiebesök där för att dela erfarenheter
och kunskaper. Man måste hitta rätt forum för att nå ut. Det är viktigt att vi
funderar på vilken information v i vill och behöver nå ut med.
h) Information
5 personer på Vattendagarna i Växjö. Mycket intressant - de har liknande
problemställningar som vi har hos oss.
Paola visade en gemensam, ny ppt.presentation av Oxunda
Vattensamverkan. Tanken är att använda den som grundmall. Ska man
presentera Oxunda Vattensamverkan och ett särskilt projekt kan bilder
läggas till för det separata tillfället.
i) Edsån
Anläggning av det slingrande vattendraget är klart. Åtgärder kring
tillgängligheten är också klara nu. Kvarstår att sätta upp informationsskyltar.
j) Vallentunasjön
Håller fortfarande på med att fiska ut sjön. Har även gjort undersökningar av
det fluffiga sedimenllagret - problem med fosfor. Nu försöker man pumpa
upp det på land. Samarbete med E.On som ev. kan använda det och köra det
genom sin värmeväxlare.
Flera olika undersökningar görs. Man har flera privata vattenägare som säger
nej till att använda aluminium för att få bort fosfor.
5) Diskussion om verksamheten 2016, beslut om kvarstående medel 2015
Kvarstående medel ser ut att kunna gå åt - även om det inte är i just de projekt där de
budgeterats. De medel som ändå kan finnas kvar kan vi föra över till 2016 års budget.
Beslut: Beslutades att föra över kvarstående medel till 2016 års budget.
Paola har tagit fram förslag på aktiviteter för 2016. Se bilaga.
Vi behöver kommunicera mer med våra medborgare. Detta bör tas med som en
kostnadspost i budgeten.
6) Övrigt aktuellt från kommunerna
Upplands Väsby startar upp ett fiskvårdsprojekt. Sportfiskarna kommer hjälpa till.

Vallentuna återupptar projektet om Våtmarksparken. Damm-delen ska byggas under 2017.
Sigtuna-jobbar med detaljplaner pågår för Kilenkrysset. Krav på helhetsperspektiv från
Länsstyrelsen. Gjort framtida utvecklingsscenarior - håller på med omledningsutredningar
för hur man ska hantera dagvatten. Tar fram alternativ med kompensationsplanering. Testar
hur långt man kan driva samhällsutvecklingen utan att tära på hållbarhetsperspektivet.
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Järfälla hål ler på att se över riktvärden och riktlinjer för olika avrinningsområden.
T ä b y - stoit projekt med dagvatten. Fått en öppning om användning av mark med kyrkan
och det verkar lösa sig.
Sollentuna - muddring av Väsjön planeras till vintern 2017/2018. Man har stora
utmaningar med att minska flöden av dagvatten till Väsjön.
Undersöker även platser för hantering av dagvatten från centrala Rotebro (mot Edsån).
7) Övriga frågor
Katarina Forslöw var med på sitt sista möte och tackar för sig. Samverkansgruppeii tackar
Katarina.
8) Nästkommande möten - bestämma datum.
Preliminära: datum
2016-02-24 kl 13-16
2016-05-16/17
2016-11-16 kl 9-13 (med lunch)
Nästa möte är den 2016-02-24. Återkommer med plats.

