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Verksamhetsberättelse 2017 

Frågor som behandlats av styrelsen och aktiviteter under 2017 

Nedan följer en redovisning av de huvudsakliga frågor som behandlats av styrelsen under 2017 samt 

de övriga aktiviteter som genomförts under året. Sammanställningen utgår ifrån de aktiviteter som 

beslutades i verksamhetsplanen vid årsstämman 2017, redovisningen har anpassats något jämfört 

med tidigare år för att planerade och genomförda aktiviteter lättare ska kunna följas. 

Enligt verksamhetplan Genomfört 

Styrelsens arbete   

Minst fyra styrelsemöten ska hållas under året. Under 2017 har styrelsen haft fem möten; 18 
januari, 20 mars (konstituerande), 23 maj, 15 
augusti och 29 november.  
Bland annat har följande frågor tagits upp: 

 Information om fiskvägarna i Svartån i 
Västerås  

 Information om reglering och projekt 
vid Gussjön, besök av Monica 
Yngvesson och Hans Hedström. 

 Redovisning av resultat av 
undersökningar i nedre Svartån och 
Västeråsfjärden (SRK). 

 

Styrelsen följer utvecklingen av 
Vattenmyndighetens beslut om åtgärdsprogram, 
miljökvalitetsnormer. 

Styrelsen har haft uppe Vattenmyndighetens 
åtgärdsunderlag för Svartåns 
avrinningsområde för diskussion. Det kan vara 
bra som underlag för fortsatt åtgärdsarbete. 
 
I slutet av 2017 fick vattenrådet inbjudan till 
samråd om nya prioriterade ämnen mm. 

 

Styrelsen söker bidrag till verksamheten hos till 
exempel Länsstyrelsen, kommuner, Leader. 

En ansökan om medel har skickats in till 
Vattenmyndigheten (ansökan fick dock 
avslag). 
 

Styrelsen anordnar ett studiebesök för att titta på 
något genomfört projekt som lett till förbättrad 
vattenkvalitet, till exempel reningsdammarna vid 
Stävresjön.  
 

Ett studiebesök genomfördes vid dammarna 
vid Stävresjön i maj. 

Styrelsen utreder om vattenrådet ska göra 
ytterligare vattenprovtagningar och hur resultaten 
ska användas i så fall. Det finns redan andra 
mätningar i Svartån som görs regelbundet, det är 
bra om dessa kommer vattenrådet till godo. 
 

Styrelsen har i samband med redovisning av 
recipientkontrollen diskuterat frågan. Det 
finns ett förslag till provtagningsprogram för 
hela Svartåns avrinningsområde. Styrelsen 
kommer att titta vidare på det.  
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Utifrån den vision och de förslag till aktiviteter som 
framkommit, föreslå hur vattenrådet ska arbeta på 
kort och lång sikt. 

Aktiviteter planeras med visionen och 
förslagen som grund.  

Bilda en arbetsgrupp med medlemmar från 
styrelsen, för att bereda frågor.  

En arbetsgrupp har bildats med vattenrådets 
medlemskommuners samt Mälarenergis 
tjänstemän. 
 

Insatsområden  

Minst en temakväll ska anordnas 2017. Förslag till 
teman är ”Miljöanpassad dränering och dikning”, 
sjörestaurering, Greppa näringen. Aktiviteten kan 
samordnas med t ex Sagåns vattenråd.  
 

En temakväll om miljöanpassad dränering och 
dikning genomfördes i januari 2017. Den 
samordnades med Sagåns vattenråd. Även 
temakväll om ”sedimentproppen” i Fläcksjön 
har genomförts, se nedan.  
 

Om intresse från berörda att åtgärda 
”sedimentproppen” finns, kallar vattenrådet 
tillsammans med Färnebo-Fläckebo LRF avdelning 
berörda till ett dialogmöte. 

Diskussioner har förts om sedimentproppen i 
Fläcksjön och ett kvällsmöte har anordnats i 
november 2017 med deltagare från 
vattenrådet och Länsstyrelsen. Det 
resulterade i ett förslag till en förstudie för 
Svartåns avrinningsområde, där fakta om 
hydrologin i hela området utreds. Styrelsen 
har bildat en särskild arbetsgrupp som arbetat 
med förstudien under hösten 2017. Förutom 
medlemmar i styrelsen har en 
länsstyrelserepresentant och en konsult inom 
vegetationsbekämpning deltagit i 
arbetsgruppen.  
 

Vattenrådet utgör referensgrupp till boken om 
Svartån och ska kontakta Länsmuséet för att få en 
uppdatering av statusen på projektet. 
 

Kontakt har tagits med Länsmuséet men 
vattenrådet har inte fått något svar om 
bokprojektet. 

Övriga aktiviteter kan anordnas vid behov. 
 

 

Information  

Hemsidan fortsätter att uppdateras och utvecklas 
2017 genom att fler fotografier läggs in och texter 
ses över och kompletteras.  

Hemsidan har fyllts på med information, den 
nås via länken www.svartansvattenrad.se. 
Hemsidan nås också som tidigare via 
www.vattenorganisationer.se/svartansvr.se 
På sidan hittar man kort information om 
vattenrådet och hur man blir medlem, ett 
kalendarium, protokoll och kontaktuppgifter. 
Administrationen av sidan sköts av 
vattenrådets sekreterare. 
 

Kalendariet på hemsidan ska hållas uppdaterat så 
att det är lätt att hitta information om vilka 
evenemang som är aktuella. På hemsidan ska alla 
protokoll från årsstämmor och styrelsemöten finnas 
tillgängliga. 
 

Protokoll från styrelsemöten och årsmöten 
mm har fortlöpande lagts på hemsidan.  

http://www.svartansvattenrad./
http://www.vattenorganisationer.se/svartansvr.se
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Information om vattenrådets arbete skickas ut per 
e-post till medlemmarna minst två gånger per år.  
 

Medlemmarna har fått information via e-post. 

Efter varje styrelsemöte skickas ett kort referat ut 
till medlemmarna om vad som diskuterats och 
framkommit vid mötet. 
 

I samband med information via e-post har 
även styrelsemötenas innehåll beskrivits.  

Vattenrådet överväger att starta en Facebook-sida, 
där aktuell information kan läggas ut. 
 

Vattenrådet har inte startat någon Facebook-
sida. 

Minst en av aktiviteterna ska vara publik. I samband med studiebesöket vid Stävresjön 
skrevs en artikel i Sala allehanda, där 
vattenrådet presenterades, se bild nedan.  
 

Omvärldsbevakning  

Styrelsen ger förslag på konferenser som är 
intressanta för vattenrådet att bevaka, och ger 
möjlighet till ersättning för resor, boende och 
konferensavgift för den som vill delta. 
 

Förslag har getts på konferenser, om t ex 
sjörestaurering  

Representant(er) för vattenrådet deltar vid 
eventuella samverkansmöten som vattenrådet 
bjuds in till, t ex vattenrådens dag och olika samråd. 
 

Några sådana möten har inte anordnats.  

Medlemsrekrytering  

Under 2017 ska nya medlemmar rekryteras genom 
att information om förbundets verksamhet skickas 
eller delas ut till potentiella medlemmar i 
avrinningsområdet. Målet är att ha 50 medlemmar. 
Det kan ske t ex via LRF och till ideella föreningar, 
eller genom personliga kontakter med 
privatpersoner. 

Medlemsantalet ligger relativt stabilt på över 
40 medlemmar. Information om hur man blir 
medlem finns på hemsidan. 
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Förstasidesnyhet och artikel i Sala Allehanda 7 juni 2017, efter vattenrådets studiebesök.   
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Svartåns vattenråds styrelse, revisorer och valberedning 

På årsstämman 2017-03-20 valdes styrelse, revisorer och valberedning enligt följande: 

 

Styrelsen 

Anton Lindblad (ordförande) 

Ordinarie ledamöter valda på 2 år 2017 

Sandra Burman 

Tobias Åsell (vice sekreterare) 

Stefan Sjödin 

Linn de Wilde 

 

Ordinarie ledamöter valda på 2 år 2016 

Susanna Hansen (sekreterare, kassör) 

Kent Ragnarsson 

Johan Södereng (vice ordförande) 

Tomas Jonasson 

 

Ersättare valda på 2 år 2017 

John de Jong 

Erik Kempff 

Anders Johansson 

Martina Sundin 

Lars-Åke Bertilsson 

 

Ersättare valda på 2 år 2016 

Per Aldén 

Henrik Berndtsson 

Gunnar Rosén 

Evelina Hassel 

 

Revisorer 

Ordinarie valda på 1 år 2017 

Anders Fläcke 

Linnea Landerstedt 

 

Ersättare valda på 1 år 2017 

Inga-Lill Boija 

Per-Erik Andersson 

Valberedning 

David Liderfelt (vald på tre år 2017) 

Birgit Bakkan (vald på tre år 2016) 

Per Nyström (sammankallande, vald på tre år 

2015) 
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Medlemmar 

Svartåns vattenråd har 2017 haft 43 medlemmar, det är fyra fler än året innan (39).  

Ekonomi 
Intäkter under 2017 har bestått av medlemsavgifter. Bidrag från Länsstyrelsen söktes men fick avslag. 

Det bidrag som söktes från Länsstyrelsen var tänkt att användas för kunskapshöjande aktiviteter men 

eftersom inget bidrag beviljades genomfördes bara en enklare sådan aktivitet.  

Vattenrådet har haft kostnader i samband med möten samt för banktjänst och hemsida samt för 

temamöten. Några arvoden eller reseersättningar har inte betalats ut. Kostnader vid styrelsemötena 

har hållits nere genom att den som varit värd för mötet ibland har stått för lokal och kaffe. 

Resultat 2017 

Svartåns vattenråd 2017 Budget 2017 Resultat 2017 
      

Tillgångar vid verksamhetsårets start 49 274 49 274 

      

      

Intäkter     
Medlemsavgifter 5 000 4600 

Bidrag från Länsstyrelsen 25 000 0 

Summa 30 000 4600 

      

Kostnader     
Företagspaket Handelsbanken 1 250 1 250 

Hemsida 400 357 

Kunskapshöjande aktiviteter/konferenser 15 000 0 

Styrelsemöten, årsmöte och temamöten 10 000 16429 

Reseersättning 2 000 0 

Summa 25 650 18 036 

      

      

Återstående efter verksamhetsåret 53 624 35 838 
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Vattenrådets styrelse, 

 

 

Anton Lindblad (ordförande) 
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Tomas Jonasson 

 

 

 

 

Kent Ragnarsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Sjödin 

 

 

 

 

 

Linn de Wilde 

 

 

 

 

Sandra Burman 

 

 

 

 

Susanna Hansen 


