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Minnesanteckningar styrgrupp Oxunda Vattensamverkan
Plats:

Sollentuna

Tid:

9.00- 12.00, 2015-02-18

Närvarande Styrgrupp:
Carina Knorpp, Sollentuna (ordförande)
Jeanette Lindgren, Sollentuna
Jan Olof Halidén, Upplands Väsby
Ylva Mozis, Vallentuna
Johan Algernon, Täby
Mats Nordström, Täby

Närvarande Ledningsgrupp:
Paola Ponzio, Sollentuna
Nina Lans, SEAB Sollentuna
Jurgita Paknia, Roslagsvatten Vallentuna
Babette Marklund, Järfälla
Anna Åhr Evertson, Upplands Väsby
Johanna Hägg, Upplands Väsby

1) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
2) Val av justeringsperson
Johan Algernon utsågs att justera dagens minnesanteckningar.
3) Introduktion till Oxunda Vattensamverkan
Paola introducerade nya styrgruppen om vad Oxunda Vatten samverkan är, syfte och mål samt
vad som görs och har gjorts tidigare. Presentation bifogas.
4) Introduktion om Oxundaans tillstånd och resultat av miljöövervakningen 2014 Ulf Lindqvist, Naturvatten
Ulf berättade om avrinningsområdet, delavrinningsområde och status på de olika sjöarna och
vattendragen. Presentationen bifogas samt att rapport för 2014 kommer att publiceras när den är
klar.
5) Föregående minnesanteckningar
Lades till handlingarna utan kommentarer.
6) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2014
Godkändes och lades till handlingarna.
7) Verksamhetsplan och budget 2015
Nya styrgruppen består av följande representanter:
Kommun

Ordinarie

Ersättare

Sollentuna kommun

Carina Knorpp (ordförande)

Jeanette Lindberg

Upplands Väsby

Maria Tuvesson

Jan-Olof Hal Idén

Sigtuna kommun

Pierre Cengiz Edstrand

Vallentuna kommun

Ewa Thorin

Ylva Mozis

Täby kommun

Johan Algernon

Mats Nordström

2015-02-19

Järfälla kommun

Andreas Fogeby

Björn Falkeblad,

Verksamhetsplanen presenterades och diskuterades och antogs med några kompletteringar:
4.1 Vattenplanering: den första aktiviteten som beskriver att en åtgärdskarta ska tas fram
kommer att kräva att alla kommunerna deltar aktivt i arbetet. En projektplan/beskrivning
behöver tas fram.
4.2 Miljöövervakning: det planerade arbetet med att sammanställa informationen om miljögifter
i hela systemet kompletteras med arbetet som gjorts i Oxundasjön senaste åren. Material
från provfiske som Miljö- och hälsoskyddsavdelningar gör kan också vara värdefullt för att
analysera miljögifter i .
4.6 Jordbruksprojektet kompletteras med skrivning om tillsyn och tillståndsprövning enligt
Sigtunas förslag. Kompletteras även under 4.7 Information att kunskapsutbyte ska ske med
Länsstyrelsen och andra aktörer i denna fråga.
8) Förslag till ny gemensam dagvattenpolicy
Johanna berättade om arbetet med uppdatering av Oxundas dagvattenpolicy som pågått under
2014. Styrgruppen vill ha material i god tid innan beslut ska tas om att skicka missiv till alla
medlemskommuner att anta policyn. Ett förankringsarbete kvarstår inom respektive kommun
samt finslipningar på formuleringar. Utkastet delades ut, bifogas protokollet.
9) Övrigt aktuellt från kommunerna
Inga övriga rapporter från kommunerna.
10) Övriga frågor
Anna berättade om att hon skulle prata om Oxunda Vatten samverkan på ett möte på
eftermiddagen som anordnades av Boston Consulting Group. Mötet har kopplingar till
Östersjöstrategin.
Paola informerade om möjligheten för Oxunda att delta i en LIFE IP ansökan som görs av Norra
Östersjöns Vattenmyndighet. Det är bråttom att göra en projektbeskrivning och att säkra upp
medfinansiering från kommunerna. Ledningsgruppen far i uppdrag att avgöra om det är rimligt
att vi hinner med i ansökan och om resurser finns för medfinansiering i kommunerna.
Återrapportering till styrgruppen via e-post. Informationsblad bifogas protokollet
Anna informerade om en ansökan som Upplands Väsby gjort till ett EU-projekt om dagvatten.
11) Nästkommande möten: 20 maj heldag och 11 nov 12-16
Mötets avslutning
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Paola Ponzio
Bilagor:
Presentation om Oxunda Vattensamverkan
Presentation om Oxunda avrinningsområde och miljöövervakningen
Utkast till uppdaterad dagvattenpolicy
Infobroschyr om LIFE-projektet
Antagen Verksamhetsplan 2015

