Protokoll från styrelsemöte i föreningen Vansjö Nordsjö Vattenvårdsförening

I bygdegården 170507, kl 10-12
Närvarande: Staffan Lund, Lars Larsson, Bo Käck, Henrik Turunen, Madeleine Wadstrand,
Molly Törnqvist och Tom Runeklev
1. Föregående protokoll
Lades till handlingarna och handlingsalternativen tas upp senare på mötet.
2. Medlemsläget och medlemsförteckning, Madeleine
Vi har 114 betalande medlemmar och 100 fd medlemmar som ännu inte betalt.
Påminnelseutskicket gav ca 3000 kr. Medlemsintäkterna är på 58 000 kr. Alla i styrelsen tar
kontakt med sina grannar och informerar om föreningen samt hur man gör för att bli
medlem. Hemsidan ska kompletteras med vilka uppgifter som ska vara med när
medlemsavgift betalas: namn, adresser till fastboende o ev fritidsboende,
fastighetsbeteckning, mailadress och mobiltelefon.
Madeleine skickar ut medlemsregistret till samtliga i styrelsen.
Uppdrogs åt alla styrelsemedlemmar att till nästa möte inventera vilka närboende som
missat inbetalningen.
3. Enkel utvärdering av handlingsalternativ och nästa steg, bifogas (Staffan, Yngve, Börje och
Tom)
Handlingsalternativen är: Reglering, utökad vassröjning och noll-alternativet (dvs inte göra
något)
Handlingsalternativen ska också inkludera den ekonomiska sidan, kostnader och intäkter.
Göran Nilsson är inkopplad för att göra en sammanställning ur ett ekonomiskt perspektiv.
(Fastighetspriserna beräknas att halveras om sjön växer igen.)

Ska vi förbättra vassklippningen behöver vi ha en annan teknik som slå växtlighet i
starndzonen samt ta upp massorna och även där så behövs göra grävarbeten. Det är en
bandgående maskin som kan köras på land och vatten. Maskinen skulle gå i vårt vatten och
nedströms dvs inte flyttas till andra vatten. Maskinen heter Truxor och kostar ca 1,3 milj.
Fördelar vi kostnaden på alla fastigheter så är det inte alltför hög kostnad. Vi behöver ta
fram en affärsmodell för maskinen. Föreningen kan köpa in maskinen men att det är en
entreprenör som sköter den.
Uppdrogs åt Tom och vassgruppen att ta fram ett konkret affärsförslag till nästa möte samt
tar kontakt med berörda myndigeter angående behov av ev tillstånd.
4. Interimsstyrelsen för Vattenvårdsamfälligheten (Yngve)
Utgår då Yngve har förhinder att närvara på mötet.
5. Ska föreningen driva kräftans år 2017
Det finns ett svagt men unikt bestånd av flodkräfta i Vansjön och Nordsjön. Det finns
anledning att göra ett provfiske i sommar. Om det visar sig att det finns kräftor i sjön ska vi
lägga ut tegelskrot under vintern så kräftorna kan föryngla sig. Vi arbetar ned att ta bort
mink. Länsstyrelsen kan bistå med fällor för minkjakt och provfiske mm.
Det kommer många externa fiskare som åker med båten mellan olika sjöar vilket kan ställa
till problem. Största faran är om de förvarar fisk i hink och häller i vår sjö. Hur kan vi skydda
och bevara kräftbeståndet i vår sjö? Ett förslag är att vi ger information på hemsidan tex.
Styrelsen beslutar att i samarbete med Vanjö Nordsjö fiskevårdsföreningen ha kräftans år
2017 samt bjuda in ordf Ola Larsson och övriga i styrelsen för fiskevårdsföreningen till
styrelsemötet den 18 juni.
6. Fest i Heby
Vi deltar i ”Fest i Heby” lördag den 1 juli 2017. Vi samarbetar med Bygdegårdsföreningen och
tar samma koncept som förra året. Cykla runt sjön, tipspromenad, djur, bin och hantverk.
Bra om flera kan delta under dagen. Sammanhållande från VNV är Sylve. Det är ett ypperligt
tillfälle för oss att värva medlemmar. Fiskevårdsföreningen kan kanske visa nått om
kräftorna.
7. Sommarplanering
Vi har ett kalendarium som ska läggas ut på hemsidan. Nästa styrelsemöte blir den 18 juni
och 27 augusti. Årsmöte den 24 september. Vi försöker lägga in ett markägarmöte under
sommaren. Tom kommer att samla ihop vassgruppen under sommaren.
Tom planerar att sätta en vinsch på Näcken. Det finns privata intressenter som lånar båten
för att enbart klippa runt egen brygga. Detta ska vi se över då endast medlemmar får nyttja
båten och klippningen ska gynna hela sjön.

Tom har tagit fram en karta med koordinater där vi kan fylla i var man ska/har klippa/klippt
och var det prioriteras att klippas. Man fyller i ett formulär i båten som vi sen kan utvärdera.
8. Övriga frågor
Fågelskådningen drog ca 20-tal intresserade och var mycket uppskattat. Ska vi sätta upp en
förslagslåda på Fest i Hebydagen så besökare kan lämna idéer på aktiviteter tex.
Staffan och Börje tar fram ett nyhetsbrev där vi berättar om handlingsplanen och dess
innebörd.
Outlookadressen kan vara borta. Madeleine forskar och ev skapar ny mailadress.
Mötet avslutas och vi ses nästa gång den 18 juni i Bygdegården.
Vid tangenterna
Madeleine Wadstrand

