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SAGÅNS VATTENRÅD 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2019-04-01 

Plats: Gårdskontoret på Ösby  
Tid: 2019-04-01 kl.18. 
Närvarande; Tomas Svensson, Johan Lund, Christer Johansson, Kalle Källebrink, 
Johan Axnér, Barbro Thorseld, Cecilia Jareholm, Linus Fågelberg (miljöingenjör 
Vafab), Viktor Kärvinge, Tommy Fernqvist, Per Elander. 
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat  

 

 

2. Val av justeringsperson 

Per Elander  

 

 

3. Föregående protokoll 

Protokoll konstituerande styrelsemöte går igenom.  

 

 

4. Ekonomi/medlemskap 

Sagåns vattenråd har 115 587. Kronor på sitt bankkonto (BG 

118-8069) och 18 betalda medlemmar. Västerås stad. Enköpings 

kommun och Sala kommun har betalat medlemsavgifter. 

 

5. Genomgång av arbetsplan för 2019 

Vi stannade till vid punkten LIFE- IP- och att vara delaktig i 

LIFE-IP under 2019 enligt arbetsplan är att stötta 

åtgärdssamordnaren (Viktor) så gott det går. Tema 

övergödning- inom LIFE så har en mall för framtagande av 

Gårdsvisa Vattenplaner och tillhörande metod tagits fram.  

Vi diskuterade också temakvällen som planeras den 15 april kl. 

17:30 på Ösby (inbjudan finns bifogat detta protokoll). 

Styrelsen beslutar att pengar kan tas från vattenrådets budget 

för att finansiera HS uppdrag på temakvällen. OM inte 

åtgärdssamordnarbudgeten kan användas till det?- Viktor kollar 

det! Till temakvällen beslutade styrelsen att även bjuda in 
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intressenter kring andra vattendrag, Svartån, Örsundaån etc. 

och vi ska alla hjälpas åt med detta. 

Arbetsplanen för 2019 uppger också att minst en publik 

aktivitet ska hållas och styrelsen föreslår en 

Vattendragsvandring vid Hjulbäcken ett projekt som rådets 

medlem Petter Ström varit involverad i. Styrelsen beslutar att 

vattenvandringen kan finansieras med hjälp av Greppa Näringen 

budgeten och att Viktor tar på sig ansvaret för planering och 

genomförande.   

Budgeten för 2019 gicks också igenom i samband med 

genomgången av arbetsplanen. 

 

 

6. LOVA-och LONA  

- Viktor i egenskap av åtgärdssamordnare ska formulera en 

samlad LOVA- ansökan med blandade vattenvårdsåtgärder i 

Sagån. Ansökan kommer också innefatta en Asp-inventering i 

vattendraget.  

- Rävtorpet- Sala kommun måste återkomma med beslut kring 

markrådigheten inom kort, med tillhörande anvisning för 

lämplig dimensionering av trumman.  

- Grunddammar, biotopvårdsplaner, återmeandring och öarna 

är åtgärder i ett gemensamt LOVA-projekt med total budget 

på 180 000 kr.  

- Tillståndsfrågan för åtgärder i vattendrag diskuterades, en 

metod för att möjliggöra åtgärder utifrån MB 11:12 utarbetas 

av Viktor i samråd med berörda aktörer. 

 

7. Övriga frågor 

- Sagåns vattenråd har två aktuella sparbanksmiljonen projekt 

att förvalta. Strömsbackaprojektet och Rävtorpsprojektet, för 

Rävtorpet har det dock konstateras att pengarna behöver 

växlas upp då det handlar om betydligt dyrare åtgärder.  

- Cecilia berättar om ansökan för anläggandet av fosfordamm 

på Ösby. Andra goda exempel i kommunen efterfrågas i 

samband med detta men det visar sig att det inte finns så 

många dammar i kommunen, vi har vetskap om en sådan 

anläggning i Ransta. 
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- Gårdsvis Vattenplan för Ösby är också på G, Viktor stöttar.  

- Vafab:s nyinvalda representant i styrelsen Miljöingenjör 

Linus Fogelberg, får frågan om Isätratippen, berättar att 

sluttäckning pågår. Allt avfall som ska deponeras (1 procent 

av avfallet) ska gå till Gryta i Västerås som är den enda aktiva 

deponin i kommunförbundet Vafab Miljö. Lakvattnet från 

Isätratippen kommer fortsätta att gå till reningsverket i Sala. 

Kväve är största delen i lakvatten från deponier, sedan 

tungmetaller.  

- Viktor berättar att han som åtgärdssamordnare kommer se 

över provtagningsbehovet för tungmetaller längs Sagån för 

att underlätta enklare åtgärder.  

 

8. Nästa möte 

21 maj kl. 18 hos Johan Lund i Gansta 1 Sala, mötet börjar med 

studiebesök vid Backa kvarn. 

 
9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

               

Tomas Svensson                                             Linn Hemlin                Per Elander  
Ordförande                                                     Sekreterare                 Justeringsperson 
 
 
……………………………                         ……………………….                ……………………… 

 
     

 


