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Minnesanteckningar styrgruppsmöte  
Edsviken Vattensamverkan  
 
Tid: 2021-05-18, 13.00–16.00  Plats: Digitalt distansmöte via Microsoft Teams  
 

Närvarande från styrgruppen: 
Jonas Riedel, Sollentuna (ordförande) 
Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare) 
Victoria Johansson, Solna (ledamot) 
Bengt Sylvan, Danderyd (ledamot) 
Johan Gröndal, Danderyd (ersättare) 
Maria Antonsson, SVOA (ledamot) 
Selomon Keleta, SVOA (ersättare) 
Aphram Melki, Järfälla (ledamot) 
 
Frånvarande från styrgruppen: 
Emanuel Alvarez, Järfälla (ersättare) 
Axel Östlund, Solna (ersättare) 
Stefan Bergström, Sundbyberg (ledamot) 
Anton Fendert, Sundbyberg (ersättare) 
 

Närvarande från arbetsgruppen: 
Anna Lind, Danderyd 
Fredrik Erlandsson, SVOA  
Towe Holmborn, Sollentuna  
Jonas Brander, Sollentuna Energi och Miljö AB 
Babette Marklund, Järfälla 
Linda Svensson, Solna 
 
Frånvarande från arbetsgruppen: 
Marit Lundell, Sundbyberg                                                        
Sophie Jutterström, Sundbyberg 
Jonas Qvarfordt, Danderyd 
 
Närvarande övriga: 
Sonja Råberg, Länsstyrelsen 

 
 
1) Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

2) Val av justeringsperson och sekreterare 
Victoria Johansson valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via mejl. 
Sekreterare är Towe Holmborn. 
 

3) Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar (2021-02-23) godkändes och lades till handlingarna. 
 

4) Personalförändringar inom samverkan: ny samordnare 
Samordnare Linn Hellstrand är föräldraledig och Towe Holmborn har tagit över  
samordningsfunktionen tillsvidare.  

 
5) Genomgång av VP 2021 

 Miljöövervakning: 

Miljöövervakningsprogrammet 2018-2021 fortlöper enligt plan. Ett nytt kontrollprogram för    
perioden 2022-2025 har antagits av styrgruppen och arbetsgruppen påbörjar upphandling av 
konsult för genomförande av programmet under hösten 2021. 
 
 Aktiviteter: 
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Arbetsgruppen har efter beslut från styrgruppen påbörjat förberedelser för gemensam 
bottenbehandling av Edsviken, i enlighet med gällande förslag. Ett förslag till samarbetsavtal 
tas fram under 2021. Arbete är inte påbörjat ännu. 
 
Edsviken vattensamverkan och dagvattenproblematik har kommunicerats på 
världsvattendagen den 22 mars och på biltvättarhelgen 24-25 april. Sollentuna har försett 
samtliga kommuner med texter och dagvattenfilm för spridning i sociala medier och på 
hemsidor. Under biltvättarhelgen sprayade Sollentuna även 30 dagvattenbrunnar runtom i 
kommunen med ex. ”Här börjar din badsjö” och inlägget i sociala medier blev det mest 
gillade någonsin. Samtlig kommunikation har även hänvisat till Edsvikens hemsida där 
besöksstatistiken gått upp över helgen. Kommunikation har skett på flera olika sätt i alla 
medlemskommuner.  
 
Edsviken vattensamverkan ska ta fram en QR-kodpromenad. Promenaden benämns 
kunskapsstigen. Texter har tagits fram och lagts upp på hemsidan. Skyltarna behöver beställas 
och sättas upp. Förhoppningen är att den kan lanseras i början av juni. Medskick gällande 
kunskapsstigen: 

1. I nästa version, se över ordningen på texter på hemsidan. 
2. Finns möjlighet att få texten uppläst. 
3. Solnas skylt måste vara svart vit och grå, inte blå, utom möjligtvis loggan. 

 
Edsvikens hemsida uppdateras löpande med texter och information. Hemsideformatet är lite 
knöligt och vi är beroende av en person för att lösa problemen. Samordnaren lyfte tanken att 
se över möjligheterna att plocka in hemsidan som en undersida till kommunen för att få bättre 
underhåll av sidan.  
 

 Administration: 

Administrationen fortlöper utan anmärkningar. 

  

6) Övrigt aktuellt från kommunerna 

 Danderyd 
- Arbetet med en vattenplan och en dagvattenplan för kommunen fortskrider. Dessa 

kommer inom kort skickas ut på remiss.  
- Rotary har varit vid Ekhagen och plockat skräp. 
- City link etapp två fortgår men man har stött på problem med större mängder inläckande 

vatten än beräknat. Tekniska kontoret i Danderyd underrättas om situationen löpande. 
 
 Länsstyrelsen 
- Sitter med samrådssynpunkter de fått från vattenmyndighetens förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. 
- SMHI ser över avgränsningen av kustvattenförekomsterna utifrån mer högupplöst material 

och bättre djupkartor. 
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 Järfälla 
- Arbetet med vattenplanen fortskrider. 
- Deltar i LÅP för Igelbäcken. 
- Har tagit extra provtagningar i Igelbäcken och Djupanbäcken. 

 
 Sollentuna 
- Detaljprojektering inför byggnation av dagvattendammar i Edsbergsparken fortgår. 
- Avtalsvillkor för bryggor och båthantering på kommunens mark ses över. 
- Dagvattenhanteringen vid ombyggnadsområdet i Södra Häggvik utreds. Ett alternativ har 

varit att leda delar av vattnet till Ravalen istället för Edsviken för att undgå en flaskhals 
under järnvägen. 

- Kommunen bevakar ansökningsprocessen gällande en solcellsfabrik i kista.  
- Rotary har varit och dykt i Sollentuna och plockat skräp. 
- Jonas ska prata om Edsviken vattensamverkan för Rotary senare i vår. 

 
 Stockholm 
- Systemutvecklingsplan är på gång för västerort. Man tar med planen ett helhetsgrepp över 

kommande utveckling för SVOAs system. Tillståndet för Järva dagvattentunnel börjar nå 
sin gräns. 

- Förfrågningar om att släppa vatten till Järva dagvattentunnel vilket inte är självklart med 
tanke på kapacitetsbegränsningarna mm. 

- Deltar i LÅP Igelbäcken. 
 
 Sundbyberg  
- Ingen representant närvarande. 

 
 Solna 
- Lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken är snart klart. Förslaget skickas ut på remiss under 

sommaren till samtliga medlemmar i Igelbäcksgruppen. 
- Underlag för lokalt åtgärdsprogram tas fram för Lilla Värtan tillsammans med berörda 

kommuner. 
 

 
4.  Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 
5. Nästkommande möten 

Styrgruppsmöte 5 oktober, kl. 13.00-16.00 (Teamsmöte). 
Styrgruppsmöte 7 december, kl. 10.00-13.00. Förhoppningsvis fysiskt möte med avslutande 
jullunch på Djursholms slott i Danderyd! 
 

 
6.  Mötets avslutning 

Jonas önskade alla en skön sommar och förklarade mötet avslutat. 


