
Styrelsemöte i Svartåns vattenråd 16 mars 2021 

Onlinemöte via Teams 

Namn Närvaro (x)/ 
frånvaro (f) 

Styr.  

Per Aldén (ordf.) x Ord. per.alden@nybyel.se 

Susanna Hansen (sekr. kassör) x Ord. susanna.hansen@vasteras.se 

Kent Ragnarsson x Ord. kent.ragnarsson@outlook.com 

Johan Södereng   Ord. johan.sodereng@gmail.com 

Markus Berglund  Ord. mackemaria@hotmail.com 

Sandra Burman x Ord. sandra.burman@malarenergi.se 

Göran Stahre  Ord. lars.goran.stahre@vasteras.se  

Inga-Lill Boija  Ord. inga-lill@sorbogardarna.se 

Stefan Sjödin  Ord. stefan_sjodin@spray.se 

Anton Lindblad  Ers. anton@swedishenergy.se 

Erik Brate x Ers. erik.brate@gmail.com  

Henrik Berndtsson (vice ordf.)  Ers. henrik@bmagri.se 

Gunnar Rosén x Ers. gurosen@gmail.com 

Anders Johansson x Ers. anders.johansson@sala.se 

Linus Fogelberg  Ers. linus.fogelberg@vafabmiljo.se  

John de Jong  Ers. info@edensgarden.se 

Per-Arne Blomberg  Ers. perarne.blomberg@hotmail.com  

Monica Yngvesson x Ers. monica.yngvesson@perpersgarden.se 

 

1. Ordfö rande ö ppnar mö tet 

Per Aldén, ordförande, öppnade mötet. 

2. Val av mö tesfunktiöna rer 

Till justerare valdes Sandra Burman. Protokollet kan godkännas via e-post. 

1. Fö rega ende prötököll 

2. Kvarstår hantering av inkomna motioner till årsstämman 2020.  

3. Rekrytering av åtgärdssamordnare för Svartån pågår fortfarande, Susanna återkommer så 

fort hon vet mer.  

 

4. Ekönömi 

436 849,90 är dagens saldo.  

5. Vattenmyndighetens samra d öm fö rvaltningsplan mm 
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För de vattenförekomster som omfattas av vattenkraft finns sedan 1 mars också normer och förslag.  

Susanna har tagit fram ett förslag till yttrande utifrån det som bestämdes vid förra mötet, vi gick 

igenom det på mötet. Hon har också fått en skrivelse från Monica angående arbetet kring Gussjön, 

delar av det läggs in i yttrandet, visar på de problem som kan uppstå vid genomförande av åtgärder 

på lokal nivå.  

Beslut: Förslaget mejlas till styrelsen för godkännande innan det skickas in till Vattenmyndigheten 

senast 30 april.  

6. Planering av a rssta mma (datum, förm, handlingar mm) 

Vid förra mötet beslutades att genomföra även årets årsstämma per capsulam. Datum sattes till 20 

april. Staffan Jansson är tillfrågad om att vara ordförande och har accepterat det. Valberedningens 

arbete är igång. Information om att stämman blir per capsulam har lagts ut på hemsidan.  

Vi gick igenom verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt följebrev som ska skickas ut till 

medlemmarna.  

Beslut: Handlingarna godkändes av styrelsen. Susanna gör de sista justeringarna i handlingarna och 

skickar ut kallelse och därefter handlingar till medlemmarna. Även information om datum för 

konstituerande möte skickas med.  

7. Vattenra dets ö vergö dningspröjekt 

Hushållningssällskapet har varit i kontakt med Stefan och tittat på plats. Vi återkommer till punkten 

när någon av de berörda kan vara med på möte.  

8. Flytt av hemsidan till Ma larens vattenva rdsfö rbund 

Vattenrådet har fått en förfrågan angående om vi vill ha vår hemsida på Mälarens 

vattenvårdsförbunds hemsida (under fliken vattenråd). Sagåns vattenråd har lagt över sin sida dit nu. 

Fördelen är troligen att fler skulle hitta till sidan och att det kanske blir något billigare och enklare för 

oss att ha sidan. Vi kommer fortfarande att kunna lägga upp egna dokument mm.  

Beslut: Svartåns vattenråd flyttar sin hemsida till Mälarens vattenvårdsförbund, men behåller 

domänen www.svartansvattenrad.se och undersöker om den automatiskt kan länka in på det nya 

stället.  

9. Laget runt (i ma n av tid) 

Erik: Har tittat i VISS och tycker att det är svårt att orientera sig där.  

Gunnar: Naturskyddsföreningen har också drabbats av pandemin. Möten via skärmen, verksamheten 

ligger till viss del nere. 
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Kent: Har varit inne i VISS och tittat på sina lokala vatten. Har några bilder från Svartån som kan 

användas, skickar över till Susanna.  

Monica: Det har borrats en massa hål i Gussjöns is för att kolla sedimentdjupet. Det är flera meter 

sediment på botten av sjön. Åtgärdsförslag kommer från SLU inom kort, intressant för vattenrådet 

att ta del av. 

Per: Flyttfåglarna börjar komma till Gussjön.  

Sandra: Tillståndsansökan för Skultuna avloppsreningsverk ska snart skickas in.  

Susanna: Förbereder för faunapassagebygget vid Falkenbergska kvarnen, just nu bygglovsfrågor. 

Västerås stad har också ett pågående LOVA-projekt där platser söks upp för anläggande av 

fosfordammar och kalkfilterdiken. Ett läge vid Nackby inom Svartåns avrinningsområde undersöks.  

10. O vriga fra gör 

Ett förslag om att ha ”VISS-skola” vid ett kommande styrelsemöte. 

11. Na sta mö te 

Konstituerande möte 28 april kl 17.30 online.  

Susanna skickar kallelse till vår nuvarande styrelse och uppdaterar kallelsen efter årsstämman om det 

tillkommer nya personer i styrelsen eller om någon väljer att kliva av. 

12. Mö tet avslutas 

Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse. 

Västerås, 16 mars 2021, 

                         

Susanna Hansen  Sandra Burman 

Sekreterare   Justerare 


