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Minnesanteckningar styrgruppsmöte  
Edsviken Vattensamverkan  
 
Tid: 2021-10-05, 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), från punkt 4 
Stefan Bergström, Sundbyberg (ledamot) 
 
*Frånvarande från styrgruppen: 
Aphram Melki, Järfälla (ledamot) 
Emanuel Alvarez, Järfälla (ersättare) 
Axel Östlund, Solna (ersättare) 
Anton Fendert, Sundbyberg (ersättare) 
 

Närvarande från arbetsgruppen: 
Anna Lind, Danderyd, från punkt 4 
Fredrik Erlandsson, SVOA  
Towe Holmborn, Sollentuna  
Jonas Brander, Sollentuna Energi och Miljö AB 
Marit Lundell, Sundbyberg                                                         
 
*Frånvarande från arbetsgruppen: 
Babette Marklund, Järfälla 
Linda Svensson, Solna 
Sophie Jutterström, Sundbyberg 
Jonas Qvarfordt, Danderyd 
 
Närvarande övriga: 
Sonja Råberg, Länsstyrelsen 

 
1) Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

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

3) Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar (2021-05-18) lades till handlingarna. 
 

4) Genomgång av aktiviteter i VP 2021 

• Miljöövervakning: 

Miljöövervakningsprogrammet 2018-2021 fortlöper enligt plan. Ett nytt kontrollprogram för    
perioden 2022-2025 har antagits av styrgruppen och upphandling för genomförande av 
programmet ligger ut. 
 
• Aktiviteter: 

VP2.1:  Arbetsgruppen har efter beslut från styrgruppen påbörjat förberedelser för en 
gemensam bottenbehandling av Edsviken, i enlighet med gällande förslag. Ett förslag till 
samarbetsavtal har börjat tas fram. Ledningsgruppen ser gärna att avtalet kan antas av 
kommunerna under våren 2022 (innan höstens politiska val). Alkalinitet och pH provtas under 
2021 samt i kommande övervakningsprogram. 
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VP2.2:  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 dagvattenfilmen för spridning i sociala medier och på 
hemsidor. Under biltvättarhelgen sprayade Sollentuna även 30 dagvattenbrunnar runtom i 
kommunen, varav ca hälften inom Edsvikens avrinningsområde med ex. ”Här börjar 
Edsviken” 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 i flera medlemskommuner.  
 
Edsviken vattensamverkan tog under våren fram en QR-kodpromenad. Promenaden benämns 
Kunskapsstigen Edsviken. Den lanserades i juni då vi gjorde inlägg på sociala medier och 
intervjuades av P4 Stockholm. Ytterligare ett inlägg gjordes på sociala medier under hösten 
(efter semestrarna). Utvärdering av besöksstatistik kommer att göras inför 
verksamhetsplaneringen 2022.  
 
Edsvikens hemsida uppdateras löpande med texter och information.  
 

• Administration: 

Administrationen fortlöper utan anmärkningar. 

  

5) Övrigt aktuellt från kommunerna 

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

varit ute på remiss och revideras nu inför antagande av KS.  
- Tre små våtmarker kommer anläggas i kommunen, varav en vid Nora träsk. 
 
• Länsstyrelsen 
- Förra året fick alla länsstyrelser totalt 200 miljoner att dela ut som LOVA-bidrag. I år 

hoppas länsstyrelsen i Stockholm få 21 miljoner (7% av 300 miljoner). Sista 
ansökningsdag är sista november. 
 

• Järfälla 
- Ingen representant närvarande. 

 
• Sollentuna 
- Arbetar vidare med åtgärderna i vattenplanen. 
- Detaljprojektering pågår inför byggnation av dagvattendammar i Edsbergsparken. 

Dammarnas bedöms rena ca 100kg fosfor per år. 
- Avtalsvillkor för bryggor och båthantering på kommunens mark ses över. 
- Ny ägare av Jungfruholmen verka vara intresserad av Edsviken och naturvård. 

 
• Stockholm 
- Arbetet med lokalt åtgärdsprogram i Lilla Värtan har tagit fart. 
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- Arbetar med att förankra lokala åtgärdsprogram. 
- Intern plan för genomförande av åtgärder har tagits fram. Många åtgärder innebär stor 

konkurrens och lång genomförandetid. 
- Förfrågningar om att släppa vatten till Järva dagvattentunnel inkommer ibland, vilket inte 

är självklart att det går med tanke på kapacitetsbegränsningarna mm. 
 
• Sundbyberg  
- Söker tillstånd för damm som möjliggör att leda om vatten till Igelbäcken istället för 

Råstabäcken. 
- Har tittat på simuleringar för 100-årsregn i Madendalen, den stadsdel där kommunhuset 

ligger. Konstaterar att det är svårt att bygga ett samhälle som ska klara av det regn Gävle 
erhöll tidigare under hösten (ca 500-årsregn). 

 
• Solna 
- Har tagit fram en uppdatering av åtgärdsplan för Edsviken, Igelbäcken mm. I 

uppdateringen har man för Edsviken lagt till en dagvattenanläggning vid 
Svedenborgsbadet (Bergshamra), den planerade fällningen i Edsviken samt en 
dagvattenåtgärd för Trafikverket. 

- Undersöker föroreningsnivåer på båtuppläggningsplatser (MIFO-objekt). 
- Arbetet med lokalt åtgärdsprogram i Lilla Värtan har tagit fart. 

 
6) Förfrågan om webbinarium/lunchsamtal om vattensamverkan 

Towe informerade om att förfrågan om Edsviken vattensamverkan vill medverka på 
poddaktigt lunchsamtal/webbinarium om vattensamverkan under hösten har inkommit från 
Jenny Enberg på Länsstyrelsen. Towe och Jonas avser att medverka tillsammans med 
Oxunda vattensamverkan.   

  
7) Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

8) Nästkommande möte 
Styrgruppsmöte 7 december, kl. 10.00-13.00 (inklusive lunch). Vi planerar för fysiskt möte 
med avslutande jullunch på Djursholms slott i Danderyd! Förändringar kan komma att ske 
om restriktioner med anledning av Covid-19 återupptas. 
 

9) Mötets avslutning 
Jonas förklarade mötet avslutat. 


