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STYRELSEMÖTE 
       
 

Datum: 2 juni 2022 

Närvarande:  Bengt Fladvad, Göran Tengelin, Andreas Alm Arvidsson, Boo Östberg, Jenny 

Lundström, Torbjörn Larsson, Stefan Skoglund, Helena van Loosdrecht, Christoffer Hallbäck 

(adj.) och Zahrah Lifvendahl  
       

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

1. Mötet öppnas 

Vice ordföranden öppnar mötet. 

2. Justeringsman och offentliggörande av protokollet på webben 

Boo Östberg valdes till justerare. Styrelsen beslöt att protokollet ska läggas ut på förbun-

dets hemsida efter justering. 

3. Föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes med tillägg; 11a. Profilkläder, 11b. Pumpning från Björ-

klingeån, 11c. Gårdsvis vattenplan Ulvagubben och 11d Dannemora gruva. 

Styrelsen beslutar att adjungera Christoffer Hallbäck vid dagens möte. 

4. Föregående protokoll 

Protokollet lades till handlingarna.  

5. Rapport från grupperna och VD 

a. Vattenkvalitetgrupp 

Månatlig provtagning vid fem extra provpunkter kommer att genomföras under ett år 

(sept. 2022-aug 2023) enligt bifogad bilaga. Provtagningen omfattar näringsämnen, 

metaller och kiselalger. 

 

b. Vegetationsunderhåll 

VD har inlett en förnyad ramavtalsupphandling tillsammans med Uppsala kommun 

och Uppsala vatten.  

 

Styrelsen har inga synpunkter på bifogat upphandlingsunderlag. 

6. Vattenförvaltning – rapportering projekt 

VD och Christoffer Hallbäck rapporterar om aktuellt läge i olika projekt som vattenför-

bundet driver/medverkar i. 
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7. Våtmark Tomtasjön – fråga om medfinansiering 

Projektet är av intresse för förbundet. Kostnaden är omfattande (6–8 milj. SEK) och den 

medfinansiering som är möjlig från vattenförbundet är därmed inte avgörande för pro-

jektets genomförande. Styrelsen diskuterar om förbundet ska gå in med en symbolisk 

summa samt arbetstid. VD återkommer med budget och förslag till medfinansiering. 

Styrelsen beslutar att: Vattenförbundet avvaktar besked om projektets genomförande. Be-

slut om ev. medverkan behandlas vid ett senare styrelsemöte. 

8. Fiskväg och renovering dämme, Tegelsmorasjön – fråga om medfinansiering  

Projektet är av intresse för förbundet. Kostnaden är enligt Upplansstiftelsens projektbe-

skrivning cirka 50’ SEK. Det finns möjlighet att söka extern finansiering via Länsstyrel-

sen på 80 %. Medfinansieringen skulle då innebära cirka 10’ SEK, i denna summa kan ar-

betstid för VD räknas in. VD har ställt frågan till Upplansstiftelsen om dom har möjlighet 

att genomföra själva åtgärden och inväntar svar. Om annan aktör anlitas kan kostnaden 

komma att justeras. 

 

Styrelsen beslutar att: Vattenförbundet söker externa medel och medfinansierar projektet 

med pengar och arbetstid (projektledning). Budget behandlas på nästa styrelsemöte. Pro-

jektet genomförs under förutsättning att externa medel beviljas. 

9. Inbjudan till avgränsningssamråd enligt miljöbalken och sevesolagen inför ansökan 

om ändringstillstånd, Vattenfall  

Vattenfall har skickat samrådsunderlag till vattenförbundet angående ansökan om änd-

ringstillstånd. 

Styrelsen beslutar att:  inte avge något direkt yttrande i detta läge då vi ser att samrådet in-

nehåller relevanta aspekter som ska hanteras vid tillståndsprövning och MKB. Vi utgår 

ifrån att förbundet kommer att få ärendet på remiss längre fram och kan då återkomma 

med synpunkter. 
 

10. Mötesdatum hösten 2022 

22 sept. kl.8.15-10.00 (Stadshuset i Uppsala) 

15 dec kl.8.15-10.00 (digitalt via Teams) 

Styrelsen beslutar att bjuda in till en bussresa våren 2023. Planering inför resan tas upp på 

nästa styrelsemöte. 

11. Övriga frågor 

a. Profilkläder  

Flera vattenorganisationer har tagit fram egna profilkläder (Mälarens VVF, Nykö-

pingsåarnas VVF m fl). VD har profilkläder med Uppsala kommuns logga men frågan 

är om vattenförbundet bör ta fram egna profilkläder för att synliggöra förbundet i kon-

takt med medlemmar och andra aktörer. 
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Styrelsen beslutar att: VD ges mandat att ta fram profilkläder för VD och ev. andra 

medarbetare som agerar i vattenförbundets namn. 

 

b. Pumpning från Björklingeån  

Styrelsen behandlade tidigare ett samråd från Uppsala vatten angående ett infiltrations-

försök som innebär att dom ska ta ut vatten från Björklingeån. Styrelsen var i sam-

rådssvaret kritiska till försöket då även ett tillfälligt uttag från ån kan få stor påverkan 

(särskilt vid låga flöden). Vattenförbundet har inte fått någon återkoppling i ärendet, 

dvs. om tillstånd beviljats för sökt verksamhet och när det i så fall kommer att genom-

föras. Bengt Fladvad får i uppdrag att ta upp frågan med Uppsala vatten och återkoppla 

till styrelsen. 

c. Gårdsvis vattenplan Ulvagubben 

Christoffer Hallbäck lyfter frågan om vattenförbundet kan medfinansiera en gårdsvis 

vattenplan för Ulvagubben för att ta fram förslag på åtgärder som kan minska påverkan 

från verksamheten i recipient (näringsläckage, kemiska bekämpningsmedel, vattenuttag 

mm). Det finns möjlighet att söka LOVA-stöd (80%) men det krävs även medfinansie-

ring. En vattenplan kostar cirka 50’ SEK och medfinansiering behövs då i omfatt-

ningen 10’ SEK. Verksamhetsutövaren är intresserad av att ta fram en vattenplan och 

kan ev. medfinansiera projektet. Om det visar sig att detta inte går att lösa så är frågan 

om vattenförbundet kan gå in med medfinansiering. Christoffer återkommer i frågan på 

nästa styrelsemöte med förslag på budget och ev. beslut. 

d. Dannemora gruva 

Dannemora gruva planerar att återuppta verksamheten 2024/2025. Styrelsen vill gärna 

få information om hur verksamheten kommer att bedrivas. VD kontaktar företaget och 

bjuder in dom till nästa styrelsemöte. 

 

12.Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet. 
 

 

 

 

Bengt Fladvad   Boo Östberg 

Mötesordförande   Justerare 
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Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och 

uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje 

underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via 

valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det 

utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, 

följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna 

originaldokumentet går att validera. 
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