Verksamhetsberättelse 2013

Svartåns vattenråd

Svartåns vattenråds styrelse, revisorer och valberedning
På årsstämman 2013-04-23 valdes styrelse, revisorer och valberedning enligt följande:

Styrelsen

Revisorer

Lotta Gröning (ordförande)

Ordinarie valda på 1 år
Anders Fläcke
Linnea Landerstedt

Ordinarieledamöter valda på 2 år 2012
David Liderfelt (sekreterare och kassör)
Lars Jansson
Birgit Bakkan
Tomas Jonasson
Ordinarieledamöter valda på 2 år 2013
Maria Nore
Anders Johansson
Lars-Åke Bertilsson
Per-Arne Blomberg (vice ordförande)
Ersättare valda på 2 år 2012
Per Aldén
Johan Södereng
Henrik Berndtsson
Gunnar Rosén

Suppleanter valda på 1 år
Carina Landell
Inge Berglind

Valberedning
Inga Lill Boija (sammankallande, vald på tre år
2012)
Susanna Vesterberg (vald på två år 2012)
Anna Kuylenstierna (vald på tre år 2013)

Ersättare valda på 2 år 2013
Hans Cederlöf
Peter Klintberg
John de Jong
Niklas Schartau
Erik Kempff
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Aktiviteter under 2013 och frågor som behandlats av styrelsen
Nedan följer en redovisning av de huvudsakliga frågor som behandlats av styrelsen under 2013.
Sammanställningen utgår från de aktiviteter som beslutades vid årsstämman 2013.
Hemsida
Ett förslag på hemsida har tagits fram, men inte sjösatts 2013 som planerat. Sidan behöver fyllas med
en grundinformation om vattenrådet och om Svartån. Administrationen kommer att skötas av
vattenrådets styrelse.
Bok om Svartån
En bok med ambitionen att hitta ”Svartåns själ” med såväl historia och framtid kommer att ges ut
som årsbok. Projektet är ett samarbete mellan Västmanlands läns Museum och Västmanlands
Hembygdsförbund och Fornminnesföreningen. Tidplan och former för finansiering utarbetas vidare
under 2014. Under våren 2014 påbörjas processen att samla in material för boken. Svartåns
vattenråd kommer att fungera som referensgrupp för projektet.
Förstudie om kanotled i Svartån
En förstudie om kanodled i Svartån mellan Svartåns mynning i Mälaren och Hällsjön (det vill säga
Svartån inom Västerås kommun) har genomförts som ett Leaderprojekt och medfinansierat av
Västerås stad. Svartåns vattenråd har varit styrgrupp för projektet och Västerås stad har genomfört
förstudien. Per-Arne Blomberg (vice ordförande i Svartåns vattenråd) har varit projektledare.
Slutsatsen är att Svartån i Västerås har ett värde för kanotpaddling i och med dess närhet och att
flera åtgärder kan genomföras för att underlätta kanotpaddling. Däremot krävs det sannolikt för
omfattande åtgärder i relation till vilka värden som kan skapas för att göra en sammanhängande led
från Västerfärnebo/Fläckebo i Sala kommun till Mälaren.
Studiebesök till fosfordammen mm vid Brunnby
24 oktober arrangerades ett fältbesök till Brunnby och de åtgärder som har genomförts av Västerås
stad och Hushållningssällskapet. Åtgärderna har medfinansierats med LOVA och EU:s miljöstöd. Efter
fältbesöket hölls information om övergödningssituationen i Svartån och Sagån, samt om åtgärder för
att minska belastningen. Arrangörer var Hushållningssällskapet samt Svartåns och Sagåns vattenråd.
Synoptisk provtagning
Västerås stad har lämnat bidrag på 30 000 kr vardera till Svartåns och Sagåns vattenråd för att
genomföra en så kallad synoptisk provtagning, vilket innebär att man vid ett tillfälle tar vattenprover
på många ställen för att kunna jämföra olika vattendrag. Provtagningen har inte genomförts som
planerat, men medlen finns kvar.
Proppen i Fläcksjön
Vid Svartåns inlopp i Fläcksjön ansamlas sediment. Flera intressenter har önskemål om att åtgärda
”sedimentproppen” (markägare, fritidsfiskare och kanotpaddlare”), samtidig som det kan finnas
motstående intressen. Området är värdefullt bland annat för fågellivet och har även ett starkt skydd i
form av Natura 2000-området.
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Vattenrådet kan tillsammans med Färnebo-Fläckebo LRF-avdelning vara initiativtagare till ett
dialogmöte för att se hur frågan kan lösas. Per Aldén och Hans Cederlöf har tagit på sig ta fram ett
förslag till inbjudan.
Vattenförvaltning
Information har hållits i styrelsen om vattenmyndighetens remiss om arbetsprogram med tidtabell
och översikt av väsentliga frågor, samt ett utkast till MKB. Vattenrådet valde att inte sammanställa
något eget yttrande.
Vattenrådet har även svarat på vattenmyndighetens enkät om samverkan och kommunikation med
myndigheten.
Konferenser
David Liderfelt och Per Aldén deltog i en vattensamverkansdag för vattenorganisationer i Norra
Östersjöns vattendistrikt 17 oktober 2013. Dagen innehöll information om vad som händer inom
vattenförvaltningen, hur vattenorganisationerna kan bidra till vattenarbetet och hur samverkan kan
ske.
Styrelsemöten
Under 2013 har styrelsen haft fyra möten; 5 februari, 19 mars, 16 september och 18 november.
Under året har olika vattenfrågor kommit upp och diskuterat i styrelsen:






Information om olika vattenfrågor i Sala kommun och Västerås stad
Vindkraftsplanerna vid Norrberget, där vattenrådet valde att inte ta ställning
Information om Skogsstyrelsens informationsinsats om hänsyn till vatten i skogsbruket
Reglering av Svartån och behov av dialog och kommunikation när vatten släpps på mm.
Information från länsstyrelsen om EU-stöd till åtgärder för att minska övergödningen från
jordbruket.
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Medlemmar
25 organisationer/personer har betalt medlemsavgift för 2013. På grund av att det inte alltid vid
inbetalningen har framgått vem som har betalat, är inte alla medlemmar registrerade.
Registrerade medlemmar 2013 (19st)

FK Aspen
Fläcksjöns FVO
Västerås stad
Erik Kempf
Sala kommun
Anders Fläcke
Per Aldén
Färnebo-Fläckebo LRF-avdelning
Lotta Gröning
Birgit Bakkan
Bo Ander
Mälarenergi
Edends garden B&B
Skogsstyrelsen
Skultuna stadsdelsnämnd
Hans Cederlöf
Linnea Landerstedt
LRF Norberg
Inga-Lill Boija

Per-Arne Blomberg
David Liderfelt
Anders Johansson

Maria Nore
John de Jong
Magnus Lindh
Eva Kassle
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Ekonomi
Inkomster under 2013 har bestått i bidrag från Västerås stad för att driva vattenrådet, för synoptisk
provtagning samt medlemsavgifter.
Utgifter har varit omkostnader i samband med möten och studiebesök, resersättning, banktjänst och
en jämkning av tidigare kostnader mellan Svartåns och Sagåns vattenråd enligt stämmans beslut om
verksamhetsplan för 2013.

Resultaträkning

Svartåns vattenråd 2013
Tillgångar vid verksamhetsårets start

Budget Resultat 2013
39 566

Inkomster
Medlemsavgifter
Bidrag från Västerås stad "vattenpriset"
Bidrag från Västerås stad "synoptisk provtagning"
Summa

3 000
25 000
30 000
58 000

2500
25000
30000
57500

1 250
4 000
5 000

1250
4000
1569

Utgifter
Företagspaket Handelsbanken
Sagåns vattenråd
Kunskapshöjande aktiviteter/konferenser
Fältbesök Brunnby
Synoptisk provtagning
Styrelsemöten, årsmöte och temamöten
Fika Styrelsemöten
Årsmöte
Reseersättning
Summa

30 000
7 000

2 500
49 750

993
12622

Återstående efter verksamhetsåret

47 816

84 444

1569
0
4810
1560
3250

Balansräkning
Föreningens tillgångar består enbart av de tillgångar som finns på bankkontot (84 444 kr).
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För Vattenrådets styrelse

Lotta Gröning
Ordf.

Per Arne Blomberg
Vice ordf.

David Liderfelt
Sekr
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Postadress/fakturaadress
Svartåns vattenråd
Co Västerås stad
Tekniska kontoret
Stadshuset
721 87

Organisationsnummer
802466-4701

Bankgiro
159-2237

