
Styrelsemöte i Svartåns vattenråd 8 december 2021

Plats: Via Teams.

Namn Närvaro (x)/ 
frånvaro (f)

Styr.

Per Aldén (ordf.) X Ord. per.alden(S)nvbvel.se
Susanna Hansen (sekr. kassör) X Ord. susanna. hansen(a)vasteras.se
Kent Ragnarsson f Ord. kent.ragnarsson(a)outlook.com
Johan Södereng X Ord. iohan.sodereng(a)gmail.com
Markus Berglund f Ord. mackemana(5)hotmail.com
Sandra Burman X Ord. sandra.burman(a)malarenergi.se
Göran Stahre f Ord. lars.goran.stahre(®vasteras.se
Inga-Lill Boija X Ord. inga-lill(5)sorbogardarna.se
Stefan Sjödin f Ord.

---------------------------------1
stefan siodin(5)sprav.se

Anton Lindblad f Ers. anton(5)swedishenergv.se
Erik Brate X Ers. erik.brate(5)gmail.com

[ Henrik Berndtsson (vice ordf.) f Ers. henrik(5)bmagri.se
------------------------------------------------------------i--------------------------------------------------------------------

Gunnar Rosén_______________ [x_________ Ers. gurosen(®gmail.com
| Linn Hemlin f Ers. linn.hemlin(S)sala.se

Anna Malmström ________ ...... i Ers. anna.malmstrom(®vafabmilio.se
John de Jong f Ers. info(S>edensga rden.se
Per-Arne Blomberg X Ers. perarne.blomberg(5)hotmail.com
Monica Yngvesson X Ers. monica.vngvesson(a)perpersgarden.se
Camilla Ranlund (åtg.samordn.) X Camilla. ranlund(®vasteras. se

1. Ordförande öppnar mötet

Ordförande Per Aldén öppnade mötet.

2. Val av mötesfunktionärer

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

3. Föregående protokoll

Kvarstående punkter från tidigare protokoll:

1. Kvarstår hantering av inkomna motioner till årsstämman 2020. Susanna skickar motionerna 
till Per-Arne som får bedöma om de fortfarande är aktuella och eventuellt anmäla dem inför 
årsstämman 2022.

2. Projektet som innebär att ta fram en åtgärdsplan för Svartån går ut på att konkretisera och 
förankra de förslag till åtgärder som finns i t ex VISS eller som föreslås från våra medlemmar. 
Västerås stad påbörjar nu upphandling av konsult som ska hjälpa till med arbetet.

3. Stefans fråga om att betesdjur trampar på åbrinken kvarstår. Ska hanteras av Susanna.



4. Samråd tillståndsansökan Hälleskogsbrännan, Sala kommun. Vårt yttrande har skickats in. 
Johan har frågor om projektet, bör kontakta Länsstyrelsen för mera info.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

4. Ekonomi

Saldo (211208) är 343 670,90 kr.

35 492 kr egna föreningsmedel.

Ca 185 000 kr ska betalas tillbaka till Vattenmyndigheten.

Bankkostnad, hemsida, möteslokaler är i övrigt de kostnader vi har.

42 betalande medlemmar i år, en medlem har även betalat för 2022.

5. Vattenrådets övergödningsprojekt, lägesrapport
Leverans av underlag för fosfordammar från Werec har kommit. Anläggning av dammarna 
planeras nästa år. Camilla visade lite mer detaljer kring leveransen, det är tre dammar som 
planeras vid Sör Hörende nära Hörendesjön. Det finns också en kostnadsuppskattning på att 
anlägga dammarna på totalt 290 000 kr. Ser ut att vara intressanta åtgärder. Johan Södereng är 
kanske intresserad att göra liknande åtgärder på sin mark/invallning också.

En annan konsult har också tagit fram underlag för Holstensboda, ej leverans ännu.

Projektet har Diarienumret: 537-5888-19 hos Vattenmyndigheten.

Det kommer att finnas möjlighet till finansiering av åtgärder från ett projekt som Sagåns 
vattenråd driver, medlen får användas för åtgärder även i Svartån under nästa år. Får pengarna 
även användas för Gussjön? Ja, det borde fungera. Där behöver dock Länsstyrelsen ge ok till 
åtgärder (vegetationsklippning) först.

Vattenrådet har dessutom LOVA-medel på 300 000 kr inom projektet åtgärdsplan Svartån som 
ska betalas ut till vattenrådet.

Camilla och Susanna kommer att hjälpas åt att slutredovisa projektet och vi tittade på den delen 
som skrivits om studiebesöket till Öljaren och Tysslingen. Om någon har ytterligare foton till 
rapporteringen, skicka gärna till Susanna.

6. Bidrag till tryck av rapport om Stävresjön
Vattenrådet har fått en förfrågan från Anders Fläcke, om vattenrådet vill vara med och sponsra 
tryckkostnader för en rapport om Stävresjön. Rapporten har arbetstiteln "Stävresjön- 
Sjösänkning 1896 och vattennivå 2021. Nutida åtgärder för en bättre vattenkvalitet." Rapporten, 
som är ett utkast är en sammanställning av de åtgärder som gjorts runt sjön, såväl historiskt som 
i nutid. Den innehåller en del bilagor med utdrag ur äldre förrättningar, tidningsartiklar mm.

Beslut: Vattenrådet behöver mer detaljer kring rapporten för att kunna finansiera trycket. 
Susanna ber Anders skicka rapporten digitalt så att den kan spridas till övriga i styrelsen för



påsyn. Hon kollar också om pengar har sökts även från andra ställen, vattenrådet kommer inte 
att kunna stå för hela kostnaden utan bara en del om det över huvud taget blir aktuellt.

7. Firmateckning
Då vattenrådet nu hanterar större belopp, behöver firmateckningen justeras så att det inte blir 
ett hinder när t ex betalning av fakturor ska göras i Internetbanken.

Inga-lill hjälper till att ta fram ett protokollsutdrag som kan skickas till Handelsbanken.

Beslut: Styrelsen i Svartåns vattenråd orgnr. 802466-4701, har vid styrelsemöte 2021-12-08
beslutat att föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av Susanna Hansen persnr.............
och Per Aldén persnr................. var för sig till ett belopp av 200 000 kr. Vid belopp som
överstiger detta tecknas firman av båda i förening. Detta beslut justeras vid sittande möte.

8. Fullmakt

Utgår, frågan hanterades i punkten ovan.

9. Årsstämma 2022, planering

Tid och plats: Tisdag 5 april kl 18-21 i Svartådalens bygdecenter i Västerfärnebo. Johan kollar om 
vi kan boka lokalen och han kollar även med Fiket i Färnebo om vi kan få köpa semlor och 
kaffe/te därifrån. Max 100 kr/person. Info från Svartådalens inledningsvis i programmet.

Ordförandeförslag- Staffan Jansson (Susanna kollar), Åsa Ericsson (Inga-lill kollar om Susanna hör 

av sig) i Norberg, Carola Gunnarsson (Monica kollar om Inga-lill hör av sig), Anders Wigelsbo 
(Johan kollar om Monica hör av sig).

Verksamhetsplan (inklusive budget), Susanna tar fram ett förslag till nästa möte. 
Verksamhetsberättelse, valberedningsförslag och revisionsberättelse ska också tas fram. Susanna 
tar fram utkast inför nästa möte och kontaktar även David i valberedningen och Anders Fläcke 
som är revisor, så att de känner till datumet.

Program? Presentation av våra egna projekt- Camilla (om åtgärder som är på gång), Susanna om 
faunapassager, Monica om Gussjön, Viktor om fria vandringsvägar. Förslag tas fram till nästa 
möte.

10. Laget runt (i mån av tid)

Monica: Har haft möte med Sala kommun och samfälligheten förra onsdagen. Diskussioner om 
vassklippning med vassklippningsföretag som var med. Inget möte med Länsstyrelsen ännu, men 
det har begärts att ett sådant ska hållas.

Anna: Har sedan sist lärt sig att gasutbytet från fisk är mycket bra, vilket man behöver veta för 
att eventuellt ta hand om fisk från reduktionsfiske. VafabMiljö har erbjudit sig att ta emot fisken 
och bistå med den kostnad som blir.



Camilla: Har haft kontakt med Sala kommun om reningsverket i Hedåker. Det kan gå att göra en 
del åtgärder för att minska bräddningarna vid reningsverket. Priserna kommer att höjas för 
strukturkalk, det är därför inte aktuellt att genomföra ett sådant projekt. Diskussioner pågår med 
Länsstyrelsen om åtgärder i skyddade områden, där kan finnas möjlighet till extern finansiering. 
Ansökan om sådana medel görs i mitten av januari.

Susanna: Julklappstips- Faunapassagen, Västerås - Sverigepussel. Julfilmstips: Nyheter 
Demonstrationsslinga på Brunnbv gård visar åtgärder i lantbruket - LIFE IP Rich Waters

11. Övriga frågor

När Monica skrev slutrapport till Havs- och vattenmyndigheten funderade hos på hur vi sprider 
information till omvärlden om våra projekt. Hur gör vi vårt arbete synligt? Hur ska man 
presentera sina resultat?

Kan vi presentera vårt arbete närmare på vår hemsida? Sociala media och övriga media kan 
också vara aktuellt. Vår viktigaste målgrupp är våra medlemmar. Vi kan presentera våra projekt 
närmare på årsstämman till att börja med. Vi försöker också fånga upp detta viktiga arbete i vår 
verksamhetsplan för 2022. Sagåns vattenråd har tagit fram en film: https://youtu.be/T- 
Avjrdb2fo, det finns också film om faunapassagen i Västerås: Faunapassager i stadsmiljö - LIFE IP 
Rich Waters.

12. Nästa möte

Datum och tid: 16 februari kl 18-20. Plats: Hemma hos Per (adress: Sätrabrunn Nyby, Sala). 
Kallelse skickas ut via Outlook av Susanna.

13. Mötet avslutas

Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.

Västerås, 8 december 2021,

Ordförande Sekreterare Justerare

https://youtu.be/T-Avjrdb2fo
https://youtu.be/T-Avjrdb2fo

