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Svartåns vattenråd

Verksamhetsberättelse
Aktiviteter under 2014 och frågor som behandlats av styrelsen
Nedan följer en redovisning av de huvudsakliga frågor som behandlats av styrelsen under 2014.
Sammanställningen utgår från de aktiviteter som beslutades vid årsstämman 2014.
Hemsida
En hemsida har tagits fram under 2014 och finns på adressen
www.vattenorganisationer.se/svartansvr. Sidan innehåller ännu så länge ganska sparsamt med
information och ska fyllas på. På sidan hittar man kort information om vattenrådet och hur man blir
medlem, ett kalendarium, protokoll och kontaktuppgifter. Sidan ska fyllas på ytterligare och styrelsen
kommer också att köpa en egen domän för hemsidan. Administrationen av sidan kommer att skötas
av vattenrådets styrelse.
Bok om Svartån
Vattenrådet har även under 2014 varit referensgrupp i projektet som ska ta fram en bok om
”Svartåns själ” med såväl historia som framtid. Projektet är ett samarbete mellan Västmanlands läns
Museum och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening. Under våren 2014
påbörjades processen att samla in material för boken genom att möten anordnades där berättelser
om Svartån fångades upp. Den stora skogsbranden i området har fördröjt arbetet, men flera liknande
möten planeras. Även skildringar av skogsbranden kan komma att fångas upp i boken.
Synoptisk provtagning
Västerås stad lämnade under 2013 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. En synoptisk provtagning
genomfördes i september 2014 vid lågflöde inom både Svartåns och Sagåns avrinningsområden.
Provtagningen syftade till att undersöka övergödningssituationen i åarna och dess biflöden. Under
lågflöden är det lättare att upptäcka eventuella punktkällor än vad det är vid höga flöden. Resultaten
visar på att det finns mindre biflöden där extremt höga halter av näringsämnen (både fosfor och
kväve) uppmätts. Ytterligare en synoptisk provtagning planeras vid högflöde under våren 2015.
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.
Vattenrådet kan tillsammans med Färnebo-Fläckebo LRF-avdelning vara initiativtagare till ett
dialogmöte för att se hur frågan kan lösas. Två personer från styrelsen har redan 2013 utsetts

1) Foto på framsidan: Skylt av gjutjärn intill Vagnsbron vid Svartån i Västerfärnebo. Foto: Lars Östlund.
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(Per Aldén och Hans Cederlöf) men det har inte gått ut någon inbjudan till möte ännu. Johan
Södereng och Erik Kempff arbetar vidare med att fånga upp berörda markägare.
Vattenförvaltning
Vattenrådets styrelse har påbörjat ett yttrande om Vattenmyndighetens remiss om åtgärdsprogram,
förvaltningsplan mm och bildat en särskild arbetsgrupp som ser över frågan. Arbetet samordnas med
Sagåns vattenråd, eftersom det kan finnas synpunkter som är gemensamma. Yttrande till
Vattenmyndigheten ska ha inkommit senast 30 april 2015. Representanter för Svartåns vattenråd har
också deltagit vid Vattenmyndighetens samrådsmöte i Västerås.
Styrelsemöten
Under 2014 har styrelsen haft sex möten; 27 januari, 19 mars (konstituerande), 26 maj, 8 september
27 oktober och 8 december. Mötet i december anordnades gemensamt med Sagåns vattenråd.
Under året har olika vattenfrågor kommit upp och diskuterats i styrelsen:










Information om olika vattenfrågor i Sala kommun och Västerås stad, t ex projektet Mälarenen sjö för miljoner och LIFE-projekt för en god vattenkvalitet
Bokprojektet om Svartån
Sedimentproppen i Fläcksjön
Skogsbrandens effekter på vattenkvaliteten
Hemsidans innehåll
Information om ny vattenkraft i Svartån
Planering inför och resultat från den synoptiska provtagningen
Översvämningskartering i Svartån
Vattenmyndighetens remiss om åtgärdsprogram, förvaltningsplan mm
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Svartåns vattenråds styrelse, revisorer och valberedning
På årsstämman 2014-03-19 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 2014
Birgit Bakkan
Tomas Jonasson
Kent Ragnarsson
Västerås stads vattensamordnare (vid tillfället
för stämman vakant, fr augusti 2014 Susanna
Hansen) (sekreterare, kassör)
Ordinarie ledamöter valda på 2 år 2013
Maria Nore (ersattes av Sandra Burman
genom fyllnadsval)
Anders Johansson
Lars-Åke Bertilsson
Per-Arne Blomberg (ersattes av Anton
Lindblad genom fyllnadsval)

Ersättare valda på 1 år
Carina Landell
Inge Berglind
Valberedning
Inga Lill Boija (sammankallande, vald på tre år
2012)
Anna Kuylenstierna (vald på tre år 2013)
David Liderfelt (vald på tre år 2014)

Ersättare valda på 2 år 2014
Per Aldén
Johan Södereng
Henrik Berndtsson
Gunnar Rosén
Ersättare valda på 2 år 2013
Hans Cederlöf
Peter Klintberg
John de Jong
Niklas Schartau
Erik Kempff
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Medlemmar
37 organisationer/personer har betalt medlemsavgift för 2014. Det är 12 fler än året innan.
Registrerade medlemmar 2014 (37 st)
FK Aspen
Fläcksjöns fiskevårdsområdesförening
Västerås stad
Erik Kempff
Sala kommun
Stävresjöns fiskevårdsområdesförening
Per Aldén
Färnebo-Fläckebo LRF-avdelning
Lotta Gröning
Birgit Bakkan
Bo Ander
Mälarenergi
Edends garden B&B
Skogsstyrelsen
1
Skultuna stadsdelsnämnd
Linnea Landerstedt
Inga-Lill Boija
Naturskyddsföreningen i Västmanland
Kent Ragnarsson
Märit Sennerlöv
Inge Berglind
Per-Erik Andersson
David Liderfelt
Stefan Sjödin
Hellstrand/ Barrsäter
Elisabeth Quasthoff
AB Karl Hedin sågverk Karbenning
Sör Salbo invallningsföretag
Munga gårdsförvaltning AB
Åke Österling
Elisabet Johansson Pettersson
Swedish Energy and Estate
LRF: kommungrupp i Norberg
Frösslunda Säteri
Norbergs kommun
Norr Salbo
Svartådalens bygdeutveckling
Hällsjö Hålldamm
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Susanna Hansen
Anders Johansson
Anders Fläcke

Sandra Burman
John de Jong
Magnus Lindh
Göran Stahre

Gunnar Rosén

Hans Cederlöf
Henrik Berndtsson

Anton Lindblad
Lena Nilsson
Lars-Åke Bertilsson
Peter Klintberg
Jan-Erik Bergström
Johan Södereng
Tomas Jonasson

Ingen noterad betalning
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Ekonomi
Intäkter under 2014 har bestått av medlemsavgifter. Intäkten blev större än budgeterat, genom att
vattenrådet fått nya medlemmar.
Kostnader har varit omkostnader i samband med möten, banktjänst och kostnad för den synoptiska
provtagningen. Den synoptiska provtagningen har inte genomförts fullt ut och därför blev kostnaden
lägre än budgeterat. Det har inte varit några kostnader för kunskapshöjande aktiviteter/konferenser
och några reseersättningar har inte betalats ut under 2014. Styrelsemötena har inte heller medfört
någon kostnad (den som varit värd för mötet har stått för lokal och fika).

Resultat 2014

Svartåns vattenråd 2014
Tillgångar vid verksamhetsårets start

BudgetResultat 2014
84 444

84 444

3 000
3 000

3 700

Intäkter
Medlemsavgifter
Summa intäkter

3 700

Kostnader
Företagspaket Handelsbanken
Kunskapshöjande aktiviteter/konferenser
Synoptisk provtagning
Styrelsemöten, årsmöte och temamöten
Styrelsemöten
Årsmöte
Övriga kostnader
Reseersättning
Summa utgifter

1 250
5 000
30 000
7 000

1 250
0
15 248
3 540

2 000
45 250

0
20 038

Återstående efter verksamhetsåret

42 194

68 106

3 400
140

2

Föreningens tillgångar består enbart av de tillgångar som finns på bankkontot68 106 kr
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2014-12-31 var saldot på kontot 85 554 kr, två utbetalningar (17 448 kr) som avsåg verksamheten 2014
gjordes 8 jan 2015. Återstående efter verksamhetsåret blev därmed 68 106 kr.
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Vattenrådets styrelse,

Lotta Gröning (ordförande)

Sandra Burman

Susanna Hansen

Anders Johansson

Birgit Bakkan

Lars-Åke Bertilsson

Tomas Jonasson

Anton Lindblad

Kent Ragnarsson

Postadress/fakturaadress
Svartåns vattenråd
C/o Västerås stad
Tekniska kontoret
Stadshuset
721 87 VÄSTERÅS

Organisationsnummer
802466-4701

Bankgiro
159-2237
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