STYRELSEMÖTE I FÖRENINGEN VANSJÖ-NORDSJÖ VÄL
den 25 oktober 2015 hos Sylve Sahlstrand i Boviken
Närvarande: Staffan Lund, Yngve Melin, Hillevi Bohlin, Madeleine Wadstrand, Lars-Olof Larsson, Lars
Adolfsson, Erik Franzén, Sylve Sahlström, Börje Åstrand, Hasse Lindström och Molly Törnqvist.
1. Föreningens ordförande Staffan Lund hälsade välkommen till mötet.
2. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna med ändring att vi lägger till
balans och resultaträkning till protokollet. Medlemsgruppen tas upp idag igen.
3. Interimsstyrelsen för vattenregleringssamfälligheten och det fortsatta arbetet
14 personer har skrivit på avsiktsförklaringen av de tilltänkta 51 fastighetsägarna. Börje och
Yngve kommer att göra hembesök för att få fler underskrifter. Det är viktigt att få de
potentiella delägarna med i projektet däribland Molnebo.
4. Utåtriktad kommunikation
Behov av att informera om projektet utanför vår grupp. Vi behöver göra en ny broschyr som
informationsgruppen nu arbetar med. Viktigt att öka medvetenheten hos myndigheter och
privatpersoner.
5. Frågor om arbetsgrupperna
Medlemsgruppens uppgifter: Hålla uppdaterade medlemsregistret. (Alla nya uppgifter
skickas till hasse.lindstrom@outlook.com. )Man måste skriva fastighetsbeteckningen när
man betalar in årsavgiften. Ansvara för utskicken. Viktigt med delaktighet vid
distribueringsarbetet. Utskick till årsmöte slutet av augusti, skicka ut anmodan att betala
medlemsavgiften under okt/november. Vi bör fundera på fler deltagare i medlemsgruppen.
Erik meddelar att utskick om bredband kommer i nästa vecka.
Molly föreslår att vi får till en aktivitet i januari eller senare mys eller knytkalas i
bygdegården. Vi ska vara med i Fest i Heby 2016, viktigt att vi hinner med att anmäla oss.
Sylve tar kontakt med kommunen.
Staffan berättar att man från myndighetssidan har ökad bevakningen hur man ger pengar till
vattenrestaurerings projekt. Man blir mer optimistiskt att vi kan få bidrag till VNV.

Hillevi vill att vi har ökat fokus på helhetsynen med översvämning av ängar och sjöarna som
fosforkälla. Viktigt att vi kan använda markerna för odling också och ser till hela landskapet.
Lasse berättar att informationsgruppen har fått upp flygbilderna på hemsidan. Det gör det
tydligare att se hur det har sett ut. Börje har skickat dokumentation vad gruppen gjort i 20 år
samt andra rapporter som kan läggas upp på hemsidan. Börje kan göra en sammanställning
av VNV aktiviteter som kan presenteras för myndigheter.
Börje tänker gå på kultur och vattenvårdsdagen den 25 november i Uppsala. Inbjudan skickas
till styrelsen. Vattenmätaren som är inköpt att ganska avancerad och Börje hoppas få till den
till våren.
6. Övriga frågor
Per Möller, Samhällsbyggnadskontoret eller Camilla Lindqvist Miljöstrateg skulle kunna vara
våra kontaktpersoner på kommunen. Det vore bra om vi kan bjuda in dem mer formellt.
Lasse vill veta vem vi ska vända oss till för att gräva kring bryggorna. Kontakta markägaren
och ev kommunen.
7. Nästa möte blir den 6 december hos Hillevi.

Vid pennan/
Madeleine Wadstrand

