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Närvarande Styrgrupp: 
Carina Knorpp, Sollentuna (ordförande) 
Maria Tuvesson, Upplands Väsby 
Jeanette Lindberg, Sollentuna 
Andreas Fogeby, Järfälla 
Jan-Erik Ek, Upplands Väsby 
Björn Falkeblad, Järfälla 
Johan Algernon, Täby (tom punkt 6) 
Pierre Cengiz Edstrand, Sigtuna 
Ylva Mozis, Vallentuna 

Övriga: 
Ulf Lindqvist, Naturvatten i Roslagen AB (tom punkt 7) 

1) Presentation av styrgrupp och ledningsgrupp 
Rundabordetpresentation av mötesdeltagare. 

2) Godkännande av dagordning och val av justerare 

Dagordningen godkändes med vissa ändringar: Redovisningen av miljöövei-valmingen 
senarelades till förmån för tidigareläggande av beslutspunkterna då flera deltagare flaggade 
om att de behövde avvika tidigare. 

Pierre Cengiz Edstrand utsågs att justera dagens minnesanteclcningar. 

3) Föregående minnes anteckningar 
Läggs till handlingarna. 

4) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2015 
Paola Ponzio redogjorde för verksamhetsberättelsen for år 2015. 
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 
Paola Ponzio redogjorde för årsredovisningen för år 2015. Intäkterna var högre under 2015 tack 
vare olika bidrag som Oxunda Vattensamverkan sökt och fått. Utgående balans på 643150 
består til l stor del av medel bundet til l jordbruksprojektet. 
Den ekonomiska redovisningen lades till handlingarna. 

5) Verksamhetsplan och budget 2016 
Paola Ponzio och ledningsgruppen redogjorde för verksamhetsplanen för år 2016. 
Nedanstående kommentarer framkom: 

Fråga uppkom hur planerad informationsfolder t i l l byggherrar och småhusägare om 
dagvatten överlappar med befintlig information framtagen av Edsviken 

vattensamverkan. Styrgruppen uppmanade tjänstemännen att ta med sig frågan om hur 
detta skall hanteras. 

Angående jordbruksprojektet så lyftes en fråga från Täby om hur gödsel från hästgårdar 

skall hanteras. I dagsläget behöver gårdarna köra gödslet t i l l Enköping, vilket eventuellt 
inte alltid görs. En förfrågan t i l l SÖRAB från Oxunda vattensamverkan kan kanske lösa 
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problemet? Styrgruppen beslutade att inom jordbruksprojektet lyfta denna fråga med 
fastighetsägarna och SORAB. 

Förslag om att åka på studieresa t i l l Hanover (Tyskland) finns. Hanover Wasser kan ta 
emot på ett studiebesök i höst (september/oktober) och visa dagvattenlösningar i 
Tyskland. Stort intresse finns från hela samverkansgruppen då en studieresa utvecklar 
gruppdynamiken och ger fortbildning inom Oxunda Vattensamverkans 

verksamhetsområde. Styrgruppen gav tjänstemännen i uppdrag att ta fram ett förslag 
på omfattning och budget till styrgruppsmötet i maj. 

Invigning av Edsån kommer förhoppningsvis att ske under våren. 

Verksamhetsplanen godkändes med ovanstående ändringar. 
6) Dagvattenpolicyn 

Förslag har uppkommit om en omformulering i dagvattenpolicyn för att förtydliga ansvar och 
för att bli juridiskt korrekt. 

Nuvarande lydelse: 
Dagvattenflöden reduceras och fördröjs såväl på fastighetsmark som på allmän platsmark, så att 
en jämnare belastning på dagvattensystem, reningsanläggningar och recipienter skapas. 

Förslag till ny lydelse: 
Dagvattenflöden reduceras och fördröjs inom såväl privat mark som statlig och 
kommunägd mark, så att en jämnare belastning på dagvattensystem, reningsanläggningar 
och recipienter skapas. 

Styrgruppen godkände den nya lydelsen. Ändringen läggs in ipolicyn och antas av respektive 
kommun. 

Frågan lyftes om dagvattenpolicyn bör ha ett slutdatum då den skall ses över. 
Förslag kom om att översyn av policydokument skall ingå i Oxundaåns verksamhetsplan. 
Styrgruppen beslutade att man i nästa samverkansavtal bör lägga till att aktualitetsprövning av 
styrdokument och policys skall ske en gång under varje mandatperiod. 

7) Redovisning Oxundaåns tillstånd och resultat av miljöövervakningen 2015- Ulf 
Lindqvist, Naturvatten 

Ulf redovisade miljöövervakningen. Presentationen kommer att delges styrgruppen. 

8) Nästkommande möten 
Nästa möte är den 16 maj k l 13-15:30. Mötet hålls i Upplands Väsby 

9) Övrigt aktuellt från kommunerna 
Punkten skjuts upp t i l l nästa gång då fa t jänstemän var närvarande. 

10) Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

11) Mötets avslutning 


