
 

Minnesanteckningar styrgruppsmöte  
Edsviken Vattensamverkan  
 

Tid: 2021-12-07, 10.00–12.00  Plats: Djursholms slott, Danderyd  
 

Närvarande från styrgruppen: 

Jonas Riedel, Sollentuna (ordförande) 

Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare) 

Victoria Johansson, Solna (ledamot) 

Bengt Sylvan, Danderyd (ledamot) 

Johan Gröndal, Danderyd (ersättare) 

Selomon Keleta, SVOA (ersättare) 

 

*Frånvarande från styrgruppen: 
Maria Antonsson, SVOA (ledamot) 

Stefan Bergström, Sundbyberg (ledamot) 

Aphram Melki, Järfälla (ledamot) 

Emanuel Alvarez, Järfälla (ersättare) 

Axel Östlund, Solna (ersättare) 

Anton Fendert, Sundbyberg (ersättare) 

Närvarande från arbetsgruppen: 

Anna Lind, Danderyd 

Fredrik Erlandsson, SVOA  

Towe Holmborn, Sollentuna  

Linda Svensson, Solna 

Raheleh Joorabechi, Sollentuna 

 

*Frånvarande från arbetsgruppen: 
Jonas Brander, Sollentuna Energi och Miljö AB 

Marit Lundell, Sundbyberg                                                         

Babette Marklund, Järfälla 

Sophie Jutterström, Sundbyberg 

Jonas Qvarfordt, Danderyd 

 

Närvarande övriga: 

Sonja Råberg, Länsstyrelsen 
 

 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

 Val av justeringsperson och sekreterare 

Victoria Johansson valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via mejl. 

Sekreterare är Raheleh Joorabechi. 

 

 Presentation av nya medlemmar 

Raheleh Joorabechi, ny miljö-och vattenplanerare i Sollentuna kommun. Hon kommer 

medverka i samverkan och avlasta Towe i den samordnande rollen under mötena. Towe sitter 

kvar som samordnare fortsättningsvis. 

 

 Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar (2021-10-05) lades till handlingarna. 

 

 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 åren 2022-2025 har genomförts. Nuvarande konsult Calluna AB vann 

upphandlingen och kommer fortsätta samarbetet.  

 



 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 2022 (med sittande styrgrupp). Alkalinitet och pH provtas under 2021 samt 

i kommande övervakningsprogram. Viktigt att samköra tidplaner med Lilla Värtan. Möjligheter 

till samarbete med Race for the Baltic undersöks. 

Samarbetsavtalet kommer att peka på ansvarsfördelning kostnadsfördelning och 

genomförandetid för fällning. 

Angående finansiering bör vi kontakta Östersjö stiftelsen eller andra fonder, som allmänna 

arvsfonden. 

Arbetsgruppen tittar vidare på alternativ för finansieringen. 

 

VP2.2:  Edsviken vattensamverkan och dagvattenproblematik har kommunicerats under 

våren 

 Edsviken vattensamverkan tog fram en QR-kodpromenad under våren. 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). Viss besöksstatistik presenterades på mötet (se separat punkt nedan).  

 

Edsvikens hemsida uppdateras löpande med texter och information. Vi tittar på att flytta 

hemsidan till Sollentuna Kommuns hemsida för att effektivisera hemsideuppdateringen.  

 

 Administration: 

Administrationen fortlöper utan anmärkningar. 

 

 Utvärdering av kunskapsstigen, besöksstatistik 

Towe visade utdrag från Google analytics, från sommarperioden. Sidor om skyltar med QR kod 

promenaden, dagvatten, bäver och fiske hade mest besök.  

Vi ser tydlig uppgång i antalet besök på hemsidan i samband med kampanjer i sociala media. 

Förslag framkom om att låta kommunikatör titta närmare på besöksstatistiken med Google. 

 

 Styrgruppens medskick inför VP 2022 

Förslag om information till befolkning angående fällningsprojekt och båtbottenfärger vid 

folksamling i samband med vinteraktivitet kom upp.  

Detta kan planeras under 2022 inför vintern 22/23. 

Båttur eller liknande utflykt i/runt Edsviken efterfrågas.  

 Övrigt aktuellt från kommunerna 

 Danderyd 

Arbetet med vattenplan och dagvattenplan för kommunen fortskrider. Dessa har varit ute på 

remiss och revideras nu inför antagande av KS, hoppas på 2022. 



Tre små våtmarker kommer anläggas i kommunen, varav en vid Nora träsk. 

Kommunen kommer med hjälp av Naturvatten provta tre ytvatten 

 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har fått in 24 LOVA-ansökningar i år, vilket är färre än vanligt. 

 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 granskas.  

Informationsbrev till båtägare, bryggarrendatorer och fastighetsägare med strandtomt runt 

Edsviken håller på att förberedas. 

Inom södra Häggvik planeras ett nytt område med flera tusen bostäder. Dagvattenhantering är 

under utredning. 

 Stockholm 

Väldigt låga flöden i Igelbäcken 

Arbetet med lokalt åtgärdsprogram i Lilla Värtan har tagit fart. 

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  

Ingen representant närvarande. 

 Solna 

Det uppdaterade lokala åtgärdsprogrammet för Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värta har 

antagits  

I uppdateringen har man för Edsviken lagt till en dagvattenanläggning vid Svedenbadet 

(Bergshamra), den planerade fällningen i Edsviken samt en dagvattenåtgärd för Trafikverket. 

Staden undersöker föroreningsnivåer på båtuppläggningsplatser (MIFO-objekt). På alla 

undersökta platser noteras TBT, zink och koppar. Markföroreningar är riskklass 1 och 2 med 

hög spridningsrisk. 

Arbetet med lokalt åtgärdsprogram i Lilla Värtan har tagit fart. 

PFAS-halter i Igelbäcken är bland de högsta noterade i länet. Man följer det sedan länge 

pågående projektet med biofiltrering. Växterna binder främst korta kol kedjor. När växterna 

skördas skickas de till förbränning (hög temp). Växterna tar inte upp alla föroreningar, men i 

kombination med kolfilter ses ett bättre resultat. 



 

 Övriga frågor 

-En del kommuner deltar mindre i gruppmötena kanske delvis pga att internbelastingsprojektet 

inte berör alla i lika stor utsträckning. Samtliga kommuner uppmanas att delta på årsmötet i 

februari. 

-Angående båtbottenfärger och båtklubbar, behöver kommunerna synka sitt arbete. Towe kallar 

till arbetsgruppsmöte gällande fritidsbåtar. 

 

 Nästkommande möte 

Årsmöte, torsdagen den 24 februari kl 13-16 i Sollentuna, alternativt via Teams om fysiskt möte 

inte är lämpligt. 

 

 Mötets avslutning 

Jonas förklarade mötet avslutat. 


