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Minnesanteckningar styrgruppsmöte  
Edsviken Vattensamverkan  
 

Tid: 2020-05-26, 13.00–16.00  

Plats: Distansmöte (Skype) 
 

 

Närvarande från styrgruppen:  Närvarande från arbetsgruppen: 
Jonas Riedel, Sollentuna (ordförande) 

Bernhard Huber, Solna (ledamot) 

Maria Antonsson, SVOA (ledamot) 

Selomon Keleta, SVOA (ersättare) 

Bengt Sylvan, Danderyd (ledamot) 

Björn Falkeblad, Järfälla (ersättare) 

Aphram Melki, Järfälla (ledamot) 

 

Ej närvarande från styrgrupp: 
Axel Östlund, Solna (ersättare) 

Johan Gröndal, Danderyd (ersättare) 

Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare) 

Stefan Bergström, Sundbyberg (ledamot) 

 

Towe Holmborn, Sollentuna 
Linn Hellstrand, Sollentuna 

Jonas Brander, SEOM 

Fredrik Erlandsson, SVOA  

Linda Svensson, Solna 

Babette Marklund, Järfälla 

 

Övriga: 

Johannes Knulst, Länsstyrelsen 

 

 

1) Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

2) Val av justeringsperson och sekreterare 

Maria Antonsson valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via mejl. 

Sekreterare är Linn Hellstrand. 

 

3) Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar (2020-02-20) godkändes och lades till handlingarna. 

 

4) Genomgång av aktiviteter i VP 2020 

 Arbeten inom ramen för Edsvikens lokala åtgärdsprogram 

- Arbetsgruppen redogjorde för statusen av LÅP-arbetet. Aktiviteten fortlöper enligt plan 

och fortsatt externt arbete ska utföras av Sweco. Ett första startmöte har genomförts.  

 

- Arbetsgruppen ska arbeta fram ett beslutsunderlag gällande tid och beräknad kostnad för 

att fälla fosfor i edsviken i höst. Återrapportering sker till styrgruppen.   

 

- Kommunerna som har provpunkten Ekhagen (Stockholm, Solna och Danderyd) är 

ansvariga för att ta fram ett förfrågningsunderlag till upphandling av konsult för 

genomförande av utvärdering av internbelastningsproblemtiken runt Ekhagens provpunkt. 
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 Information och samverkan 

 

- Arbetsgruppen ska arbeta fram en plan för hur en QR-kod promenad kan utformas på ett 

distansmöte den 8 juni. 

 

- Arbetsgruppen föreslår att rundturen för politiker och tjänstemän inom Edsviken 

vattensamverkans kommuner flyttas fram på grund av Covid-19.    

 

Beslut: Styrgruppen beslutar att aktiviteten skjuts upp och att den om möjligt genomförs 

år 2021. Aktiviteten tas med till nästa års verksamhetsplanering.  

 

- Kommunikationsaktivitet gällande dagvattenfilm på sociala medier i samband med 

världsvattendagen har genomförts. Sollentuna har tagit fram kommunikationsmaterial 

samt försett samtliga kommuner med detta. Medel har ej spenderats på att köpa 

reklamutrymme då aktiviteten sammanföll med Covid-19 utbrottet.   

 

- Kommunikationsaktivitet gällande dagvattenfilm (sprayning av gatubrunnar) i samband 

med biltvättarhelgen har genomförts. Sollentuna har tagit fram kommunikationsmaterial, 

bland annat i form av en film med Edsviken vattensamverkans ordförande, och försett 

samtliga kommuner med detta.  

 

- Edsviken vattensamverkans hemsida uppdateras kontinuerligt enligt plan av Edsvikens 

samordnare och hemsidan har certifikat för säker adress (https).  

 

- Edsviken vattensamverkans samverkansavtal har utvärderats av arbetsgruppen och 

samtliga representanter i arbetsgruppen vill fortsätta samverkansarbetet. Arbetsgruppen 

föreslår till styrgruppen att ett nytt förslag på ett samverkansavtal tas fram av 

arbetsgruppen som sedan presenteras på nästkommande styrgruppsmöte den 13 oktober.  

 

Beslut: Styrgruppen beslutar att ett nytt förslag till samverkansavtal ska tas fram av 

arbetsgruppen. Förslaget ska presenteras på nästkommande styrgruppsmöte den 13 

oktober.  

 

 

5) Övrigt aktuellt från kommunerna 

 

 Danderyd 

 

- Arbetet med en vattenplan och en dagvattenplan fortlöper. Tidplan följs och arbetet 

förväntas vara klart till juni 2021.  

- En ny användarvänlig båttömningsstation har lagts ut vid Stocksunds hamn. Denna har 

ersatt en äldre modell från 2011 som ej fungerat tillförlitligt.  

- Ekudden ska få latrintömning.  
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 Länsstyrelsen 

 

- LOVA-bidrag har delats ut till flertalet projekt.  

- Jordbruksverket drar in miljöstöd på mångmiljonbelopp på grund av felberäkningar.  

 

 Järfälla 

 

- Arbetet med vatten-planen fortskrider och projektet är försenat.  

- Klimat- och energiplan förväntas antas i kommunfullmäktige i juni. 

- Hållbarhetspris instiftas.  

 

 Sollentuna 

 

- Arbetet med vatten-planen fortlöper. Vatten-planen skickas inom kort ut på remiss.  

- Sollentuna kommuntjänstemän arbetar för att undersöka möjligheterna till att anlägga 

dammar i slottsparken. Förutom att hantera vattenvårdsfrågorna kommer projektet ha en 

positiv inverkan på kulturella värden, rekreation och ekosystemtjänster.   

 

 Stockholm 

 

- Pågående upphandling av fällning av djurgårdsbrunnsviken som förvänts bli av under 

hösten.  

- Väntar på nya förslag gällande åtgärder och dagvattenlösningar kopplat till 

exploateringsprojekt. 

- Arbetet med framtagande av ett LÅP fortskrider. Framräknade kostnader för olika 

åtgärder har visat sig vara för låga.  

- En handlingsplan för god vattenstatus har tagits fram. Denna är ett beslutsdokument.  

Åtgärder från samtliga LÅP förväntas ingå inom det.  

- Kommunikation har inte genomförts i enlighet med Edsvikens VP på grund av att 

kommunikationsansvariga genomfört andra liknande kampanjer samtidigt. 

- Ett miljöprogram, en klimathandlingsplan och en kemikalieplan har antagits. 

 

 Sundbyberg  

 

- Ingen representant på plats. 

 

 Solna 

 

- Påbörjat ett arbete med att miljöanpassa en konstgräsplan. 

- Pilotprojektet i igelbäcken fortlöper och växter för att rena vattnet (fytofiltrering) har 

implementerats. Växterna skördas sen och förbränns för att förhindra spridningen av 

miljögifter.   
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6) Övriga frågor 

- Förfrågning från Länsstyrelsen om mätdata kopplat till eventuella förbättringar efter 

tömning av dagvattentunneln.  

 

7) Nästkommande möten 

Styrgruppsmöte 13 oktober, kl. 13.00-16.00, i Järfälla kommun. 

Styrgruppsmöte 8 december, kl. 13.00-16.00, hos Stockholm vatten och avfall. 

 

8) Mötets avslutning 

Mötet förklarades avslutat. 

 

Sekreterare 

Linn Hellstrand 


