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Gunnar Bergqvist, Sollentuna (ordinarie)
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J ohan Algernon, Täby (ordinarie)
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Björn Falkeblad, Järfälla (ersättare)
Maria Tuvesson, Upplands Väsby
Lars Hansson, Upplands Väsby (ersättare)

Frånvarande från styrgruppen:
Ronnie Lundin, Sigtuna (ersättare)
Pierre Cengiz Edstrand, Sigtuna (ordinarie)
Jeanette Lindberg, Sollentuna (ersättare)
Ewa Thorin, Vallentuna (ordinarie)
Närvarande från ledningsgruppen
Anton Mankesjö, Täby
Pernilla Morris, Täby
Henrik Sandberg, Sollentuna
Fanny Tomband, Sollentuna
Emma Asterhag, Sigtuna
Nina Lans, SEOM Sollentuna

Dagordning
l. Presentation av deltagare
Bordet runt.

2. Godkännande av dagordning och val av sekreterare
Dagordningen godkändes.
Fanny Tomband är sekreterare.

3. V al av justeringsperson
Björn Falkeblad valdes till justerare.
4. Presentation av nya deltagare i ledningsgruppen och styrgruppen
Carina Knorpp slutar som ordförande och ersätts av Gunnar Bergkvist Gunnar
har ett stort naturintresse och sitter i dagsläget som vice ordförande i Sollentunas
miljö- och byggnadsnämnd och har tidigare suttit i kultur- och fritidsnämnden.
Fanny Tomband jobbar inom vattenvård tillsammans med Towe Holmbom på
Sollentuna kommun.

5. Föregående minnesanteckningar
Björn Falkeblad och Andreas Fogeby är ej från Täby kommun utan från Järfälla,
detta skall justeras. Föregående minnesanteckningar lades till handlingama efter
justering.
6. Lägesrapport av aktiviteter i verksamhetsplanen
Varje verksamhetsområde har en vision och mål samt årliga aktiviteter;
a. Kommunal och regional vattenplanering
Åtgärdskartan skall uppdateras. Arbetet är fortfarande pågående då
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insamling av data tagit mer tid än förväntat på grund av tidsbrist för
databearbetning hos enskilda tjänstemän. Men arbetet fortskrider och
förhoppningen är att data fortsättningsvis skickas in.

b. Miljöövervakning
Fortsatt miljöövervakning enligt provtagningsprogrammet har
genomförts. Miljögiftsrapport finns att läsa fram till2016. Ny
upphandling är på gång för övervakningsprogrammet åren 2018-2024.
Nytt är att förra programmets "utökade provtagning för miljögifter"
istället är med i det rullande MÖ-programmet med provtagning var 6e år.
c. Dagvatten
Broschyr förDV-hantering på enskilda fastigheter är på gång men ännu
inte helt klar. Den har tagit längre tid än förväntat men det blir ett gediget
material på ca 25 sidor lång med bilder samt konkreta och tydliga
exempel som kan vara användbara för tjänstemän och privatpersoner
m.fl . Broschyren skall gå att beställa samt finnas digitalt. Var kommun
:far själva bestämma hur de vill distribuera sina tryckta kopior.
Det framgår i broschyren vilka kommuner som står bakom Oxunda
vattensamverkan. Påpekas dock att det är viktigt att broschyren ej är för
mastig och svårläst.
Utkast till informationsmaterial för översvämningshantering har ej
hunnits med under året, till stor del på grund av personalbrist. Tydligt att
detta behövs då flertalet områden i Oxunda avrinningsområde är sårbara.

d. Biologisk mångfald
Genomgång av kartor och databas för genomförda biotopkarteringar och
identifiera lämpliga åtgärder; materialet är sammanställt men inte helt
färdigt då arbetet varit större än förväntat. Hälften av materialet finns i
GIS men äldre material finns i pappersform och behöver tas in i GIS.
Förslagsvis av konsult.
e. Jordbrukets påverkan på vattenresurserna
Landstingsprojektet (Hästgårdsprojektet) samt LOVA-projektet
(strukturkalkning och fosfordammar) är genomförda och
slutrapporterade. Det som är kvar är att landstingsprojektets slutrapport
skall bekräftas som godkänt av landstinget.
Eventuell fortsättning på hästgårdsprojektet nästa år. Diskussioner pågår
med Hushållningssällskapet samt eftersökning av möjliga och
intresserade hästgårdar.
Rådgivningsbroschyr har tagits fram, främst till kommunernas
tillsynsenheter för att delas ut tilllantbrukare och hästgårdar vid tillsyn.
Mycket och bra arbete har genomförts inom jordbruksprojektet vilket då
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också måste följas upp för bästa möjliga resultat.

f.

Information, studieresa, utbildning och möten.
Hemsidan uppdateras kontinuerligt, studieresa till Hannover
genomfördes med flertalet inspirerande besök.
Gunnar Bergkvist efterfrågar besöksstatistik Oxunda vattensamverkans
hemsida. Hemik kollar upp detta och återkommer.

7. Erfarenhetsutbyte med övriga projekt
a. V allentunasjön
Anton: Egen MÖ med samma konsult som övrig MÖ i Oxunda. Fortsatt
fiske . Näringsbudget med l O års mätdata har givit god översyn gällande
in och utloppen i sjön. Måste göras något åt stor intern näringsbelastning
från läckande sediment i Vallentunasjön. Hur detta skall åtgärdas är ännu
ej bestämt men diskussioner pågår. Samarbete mellan Täby och
Vallentuna.
Finns gös i Vallenrunasjön och går att äta, dock förhöjd PFOS.
b. Norrviken
Arbetet fortskrider med aluminiumbehandling i Norrviken. Informations
och kommunikationskampanj från kommunerna efterfrågas för att nå ut
till så många som möjligt. Detta innan och under själva behandlingen.
Detta för att få medborgare att förstå vad som pågår men även informera
om medborgamas ansvar och påverkan på vattnen. Viktigt med
samverkansarbetet då en tredjedel av näringstillförseln dessutom
kommer från extern belastning till Norrviken, till stor del genom DV.
Detta behöver i framtiden begränsas och åtgärder kommer troligen
behövas även uppströms. Svårt för VA-huvudmannen att bevaka och
begränsa näringstillförseln via DV men det är ett ständigt pågående
arbete som sakta men säkert går framåt.
SEOM berättar att Svartbäcksdammen invid Norrviken skall renas och
tömmas där förorenat sediment sedan deponeras.

c. Övriga projekt, ordet är fritt.
Dämningsanläggning vid Fysingen läcker varav vattennivån minskar i
sjön (20cm lägre än vad som anges i vattendomen). Detta skall åtgärdas
kommer att ta några år då problem finns med involverat
sjösänkningsföretag. Olika lösningar diskuteras för närvarande.
Stora mängder vattenväxter i Ravalen med återkommande problem på
sommaren vilket skapar syrefria förhållanden och bland annat fiskdöd.
Algerna rensas bland annat bort av Sollentuna kommun under sommaren
vid en spontanbadplats.
8. Ekonomisk delårsrapport till och med oktober 2017
Det finns pengar kvar inom Oxunda vattensamverkan som tillexempel kan
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användas inomjordbruksprojekt kommande år. Största avvikelsen ligger på
administration och samordning, till stor del från Sollentuna kommuns sida. Detta
på grund av tidskrävande planering av studieresa samt administration och
samordning gällande jordbruksprojektet. En del projekt är dock ännu inte
avslutade då det är svårt med kontinuitet i projekten på grund av stor
personalomsättning inom ledningsgruppen. styrelsegruppen påpekar vikten av
faktisk verkstad. Informationsinsatser, genomföra planerade åtgärder och projekt
m.fl. behövs och på detta vis använda upp de pengar som finns i Oxunda
vattensam verkan.
Prognosavvikelse helår för vattenplanering är -50.000 istället för -150.000 vilket
justeras av Henrik S. Justerad ekonomisk redovisning skickas ut med de
justerade minnesanteckningarna.
9. Övrigt aktuellt från kommunerna
Järfålla:
- Skall bildas naturreservat runt Igelbäckens sträcka i Järfålla. Då naturreservat
finns både innan och efter blir nu ett större kontinuerligt område skyddat.
- Bällstaån; problem med vattenkvaliteten samt översvämningsriskeL
Problematisk situation som kommer att kräva många års arbete för att hitta
effektiva lösningar, i synnerhet då en ny stadsdel skall byggas fram.
Sigtuna:
- Oxundasjön; Samarbete med Upplands Väsby angående PCB. Konsulter på
IVL har sammanställt en rapport om allt de har gjort som finns upplagt på
hem sidan.
- Satsar på att uppdatera sin Vattenplan under nästkommande år.
- Gamsviken mellan Märsta och Sigtuna blir ett limniskt naturreservat.
Sollentuna:
- Hantering av sediment i dammar inom Oxunda avrinningsområdeSvartbäcksdammen.
- Vattenplan tas fram inom kommunen, del av projektet LIFE IP Rich Waters.
- Väsjön skall muddras, dels för att få en vattenspegel samt för att främja
rödlistade arter i området.
- Inom Edsviken rensas en dagvattentunnel, om andra kommuner genomför
något liknande får de gärna ta kontakt med Nina Lans från SEOM.
Vallentuna:
-Vallentunasjön (Se ovan).
- Ser över kommunens översvämningshantering med olika lösningar; bland
annat en multifunktionell dämning som även fungerar som en hinderbana för
motionärer.
Täby:
-Problematiken kring Vallentunasjön.
-Tar fram en handlingsplan för vatten samt underlag för åtgärder i
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vattenförekomstema i kommunen som skallleda tilllokala åtgärdsprogram.
WSP är konsult.
- Skall anordnas strandpromenad samt badplats vid Vallentunasjön.
Upplands Väsby:
-Förstudie vid Väsbyån. Vill flytta och lyfta upp den i stadsbilden från
kulverteringen vid bygge av Väsbyentren.
- Problem med PCB. Höga halter av PCB i fisk har påträffats och fem ton PCB
har tagits ur jordmassorna vid Mässingen, vilket troligen kommer från
industriverksamheter som tidigare verkat på marken. En ansvarsutredning är
pågående vilket också är viktigt för att kunna söka bidrag för genomförande av
fysiska åtgärder.
l O. Förslag till aktiviteter VP 2018 från styrgruppen
- Slutföra och prioritera de insatser och aktiviteter som tidigare antagits samt
prioritera insatser med störst påverkan för de resurser som finns, exempelvis
genom att prioritera bort biologisk mångfald och istället prioritera DV,
jordbruksprojekten samt informationsspridning.
- Spara in administrations- och samordningstid genom att
Hushållningssällskapet får komma på styrgruppsmöten och avrapportera istället
för att ledningsgruppenjagar dem. Skall tillsättas en ny kontaktperson på
Hushållningssällskapet varefter bättre kommunikation förväntas.

F örslag på mer koncis och prioriterad VP inför 2018 skall diskuteras på
planeringsmöte med ledningsgruppen den 12e december 2017 och presenteras
därefter på nästa årsmöte i februari.
11. Övriga frågor
Inga övriga frågor
12. Datum för nästkommande styrgruppmöte
(blir ett årsmöte med presentation Oxundaåns tillstånd och resultat av
miljöövervakningen 2017)

Förslag på datum för styrgruppens årsmöte: Preliminärbokning 13e februari
2018 13 .00, förslagsvis i Upplands Väsby. Henrik kontaktar Louise på Upplands
Väsby angående detta.
Planeringsdag för ledningsgruppen i Oxunda: 12 december 2017
Bilagor till kallelse (bifogade digitalt via länk)
Föregående mötes minnesanteckningar
Sintrapporter för jordbruksprojekten och broschyr om hästgårdars påverkan på
vattenkvaliteten.
Dagvattenpolicy folder
Jordbruksprojekten klara, skicka med slutrapporterna och folder med kallelse.
Miljöövervakningsprogram för upphandling av avtalsperioden 2018-2022
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Ekonomi delårsrapport
Verksamhetsplan 2017
Reserapport från studieresa 2017

·~
Fanny Tomband, sekreterare

Björn Falkeblad, justerare

