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SAGÅNS VATTENRÅD 

PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE 2018-04-16 

Plats: Hos Per Elander, i Sevalla,  
Tid: 18.00 
Närvarande: Tomas Svensson, Anders Johansson, Anders Lindholm, Tommy 
Fernqvist, Viktor Kärvinge, Jenny Sivars, Linn Hemlin, Christer Johansson, Per 
Elander, Susanna Hanssen och Frans Schartau. 
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

2. Val av justeringsperson 

Till justeringsperson väljs Viktor Kärvinge.  

 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

 

4. Ekonomi/medlemskap 

Föreningen har 63 292,68 kr på bankkontot och 21 betalande 

medlemmar.  

Medlemsavgiften har i år höjts för kommuner; 

5000kr medlemsavgift från Sala kommun 

5000kr medlemsavgift från Västerås stad 

2000kr medlemsavgift från Enköping kommun 

Senaste utgiften på 12 249 kr gäller gräv-och schaktning i 

samband med vattenvårdsåtgärder Strömsbacka, som 

finansieras med hjälp av  Sparbanksmiljonen. 

Övriga intäkter: 470 kr från Viktors kollegor i Eskilstuna som 

avtackningsgåva och 600 kr från Viktor som sålt en cykel och 

valt att skänka pengarna till vattenrådet.  

 

5. Planering utifrån årsstämma 2018 

Genomgång av Arbetsplan för  2018,  

- Ytterligare en ansökan till sparbanksmiljonen ska göras. 

- Deltagande i LIFE IP Rich waters projektet om gårdsvisa 

vattenplaner bland annat, Susanna informerade om 

möjligheter till det.  
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- Styrelsen ska jobba med att hitta möjliga åtgärdsplatser inom 

avrinningsområdet, vi ska fortsätta jobba med ”kartan”. 

- Svara på remisser, det gör vi löpande  

- Minst en aktivitet ska anordnas 2018, Paddla för Sagån? 

- Biotopvårdsåtgärder i vattendrag eller sjö ska genomföras 

- Fiskdag, återkommer om lämpligt datum 

- Hemsidan, Linn Hemlin tar över efter Jenny Sivars som ny 

ansvarig för hemsidan  

- Omvärldsbevakning, kontinuerligt  

 

6. Strömsbackaprojektet 

Projektgruppen informerar 

 

7. LOVA-och LONA  

Sökt för två projekt,  

- biotopvårdsplan för Sagån (Västerås stad har sökt, men 

Sagån ska vara med och peka ut lämpliga projektpunkter, 

total budget 80 000kr)nästa möte ska vi ha en punkt för att 

peka ut dessa lämpliga projektpunkter. 

- Projektet i Treriksröset, inskickat LONA-ansökan till 

Naturvårdsverket, inväntar besked.  

 

8. Remiss- åtgärdsprogram för prioriterade ämnen 

Vattenrådets gemensamma remissvar högläses på 

styrelsemötet, Susanna skickar in remissvaret. 

 

9. Övriga frågor 

Ambassadörsträff Sala Heby Energi AB, 17 april kl.18, Linn och 

Viktor går.  

 

10. Nästa möte 

29 maj kl. 17:30 i Sala, utflykt vid Strömsbacka planeras. 

 

11. Mötet avslutas 

Tomas Svensson Linn Hemlin Viktor Kärvinge 
ordförande  sekreterare justeringsperson 
 

 


