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Minnesanteckningar från styrgruppsmöte med 
Edsviken Vattensamverkan  
 
Tid: 2022-09-29, 09:00–12:00 Plats: Hybridmöte via Teams och The Factory (rum 
Sollentuna, plan 5). 
 

Närvarande styrgrupp:  
Jonas Riedel, Sollentuna (ordförande) 
Bengt Sylvan, Danderyd (ledamot), digitalt 
från punkt 6 
Johan Gröndal, Danderyd (ersättare), digitalt 
Selomon Keleta, SVOA (ersättare), digitalt 
 
*Frånvarande från styrgruppen: 
Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare) 
Axel Östlund, Solna (ersättare) 
Mikael Jämtsved, Järfälla (ersättare)  
Maria Antonsson, SVOA (ledamot) 
Victoria Johansson, Solna (ledamot) 
Anton Fendert, Sundbyberg (ersättare) 
Pamela Salazar, Järfälla (ledamot) 
Stefan Bergström, Sundbyberg (ledamot) 
 
 
 
Övriga frånvarande: 
Cinthia Tiberi Ljungqvist, Länsstyrelsen 
 

Närvarande från arbetsgrupp: 
Fredrik Erlandsson, SVOA  
Towe Holmborn, Sollentuna  
Linda Svensson, Solna, digitalt 
Raheleh Joorabechi, Sollentuna 
Babette Marklund, Järfälla, digitalt 
 

*Frånvarande från arbetsgruppen: 
Anna Lind, Danderyd (slutat) 
Jonas Brander, Sollentuna Energi och Miljö AB 
Marit Lundell, Sundbyberg    
Sophie Jutterström, Sundbyberg  
Jonas Qvarfordt, Danderyd 
                                                      
 
 
 
 

 

 

Dagordning 
 

1) Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
2) Val av justeringsperson (justering sker via mail) 
Johan Gröndal valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via e-
post. Sekreterare är Raheleh Joorabechi. 

3) Personalomsättning och valkonsekvenser 
Den nya styrgruppens första möte bedöms vara årsmötet i februari 2023. Hög 
personalomsättning på tjänstemän i flera kommuner.  
 
4) Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar (2022-06-22) godkändes och lades till handlingarna. 

Inga kommentarer 
5) Genomgång av aktiviteter i VP 2022 
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• Miljöövervakning 
- Miljöövervakningsprogrammet som upphandlats under år 2021 för perioden 

2022-2025 fortgår enligt plan. 
 

• Aktiviteter 
- Vi har beställt provtagning enligt tidigare redovisad 

uppdragsbeskrivning. Uppdraget landade på ca 480´ kr och kommer 
genomföras i slutet av okt/början på nov. Resultat klara till årsmötet i feb 
2023.  

- Missiv till samarbetsavtal inför bottenbehandling har tagits fram inom 
arbetsgruppen. Utskick till kommunerna förbereds för politisk hantering 
på behörig nivå.  

• Information och samverkan 
- I samband med världsvattendagen och biltvättarhelgen belystes 

dagvattenproblematiken på Sollentuna kommuns sociala medier. Oklart 
hur det blev i övriga kommuner. 

- Vi har ännu inte utvärderat eller föreslagit framtiden för QR-
kodpromenaden. Skyltarna är i mycket gott skick! 

- Hemsidan har uppdaterats löpande enligt plan. 
- Towe har tagit ytterligare kontakt med Sollentunabaserade ”Rena botten” 

inför eventuellt skräpplockarevent med dykare. De ser gärna ett 
samarbete i Edsviken i oktober eller november. Mötet diskuterade 
möjliga datum och platser. Projektet rena botten kan inte anlitas 
professionellt men vi kan göra ett event tillsammans. Vi skulle kunna 
sponsra dem med material men ej avlöna dem, en säkerhetsfråga 
eftersom de är sportdykare och inte yrkesdykare. Towe efterfrågade (och 
fick) mandat att besluta om ersättningssätt (inköp av material eller 
liknande). 
Skräpplockardag skjuts upp till i vår och ska gärna planeras tillsammans 
med båtklubbar. Stocksunds båtklubb (Fredrik Kant, kontaktperson) kan 
vara intresserad. Kanske kan event samköras med Hamnens dag, den 25 
maj i Danderyd? Lämpliga platser i Edsviken kan även vara vid 
Segeludden och Edsviken båtklubb.  
 

• Administration 
- Administrationen fortlöper enligt plan. 

 
6) Information om åtgärdsprogranför 2022-2027 

 
Towe gick igenom kommunernas åtgärder enligt det nya antagna åtgärdsprogrammet 
för 2022-2027. 

 
7) Aktuellt från kommunerna 

 
Danderyd 
Utredningar har börjat nu efter sommaren (för Edsvikens avrinningsområde): 
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Utreda och om möjligt anlägga en dagvattendamm vid grönyta i korsningen 
Skogsviks strand och Robertsviksvägen intill Edsviken.  
Föreslagen LÅP-åtgärd för Edsviken.  
Utreda och anlägga dagvattendamm vid Lärkängens kolonilotter. 
Övriga utredningar som nu startat (för att sedan leda till dagvattendammar 2024-
2026): 
Utreda och anlägga damm vid Framnäsparken (Stora Värtan) 
Utreda och anlägga damm vid Gränsgärdet (Stocksunds IP) (Lilla Värtan) 
Lilla Värtan Lokalt åtgärdsprogram fortsätter framgångsrikt med de andra 
kommunerna och förväntas vara klart våren 2023. 
 
Järfälla 

Fortsätter utreda reningsanläggningar för dagvatten (hela kommunen). 
Utreder även grundvatten (hela kommunen), t e x Viktiga områden för 
grundvattenbildning. 
Flödesmätare i Igelbäcken. 

 
Stockholm 
Bottenfällningen i Drevviken kostade mer än man räknat med. 
Tillrinningen till Igelbäcken misstänks ha minskat på grund av läckage in i Järva 
dagvattentunnel. Man har nu tätat noterade läckor och proppat vissa tillflöden. 
Edsvikens LÅP ska tas i Stockholms stad.  
VA- taxan kommer höjas kraftigt.  
Trafikverket har börjat med medandring av Igelbäcken. 
 
Sollentuna 
Kommunen och SEOM har haft ett informationsmöte kring dagvattendammarna i 
Edsbergsparken. Byggstart var beräknad till hösten men är försenad pga försenad 
upphandling. Kraftigt höjda priser ses i upphandlingen. Vi har flyttat ett stort träd i 
parken för att göra plats för en av dammarna. 
Sollentuna arbetar med åtgärder kopplat till fritidsbåtslivet för att minska påverkan 
från båtbottenfärger på Edsviken. 
Dagvattenhantering från södra Häggvik ses över. Eventuellt ska en del vatten ledas 
om från Edsvikens avrinningsområde till Ravalens avrinningsområde. 
 
Sundbyberg  
- 
 
Solna 
Ska anlägga en våtmark för att kunna spara vattnet till Igelbäcken under 
lågflödesperioder. 
Solna har ett pågående projekt som innebär att plantera buskar och träd utmed 
Igelbäcken för att öka beskuggningen, minska igenväxningen och främja 
mångfalden. Växtfilter används för sanering av PFAS/PFOS. 
Det är svårt att få trafikverket att ta ansvar för rening av vatten från de statliga 
vägarna, trots utpekat ansvar i LÅP. Flera kommuner instämde. 
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Länsstyrelsen 
- 
 
 

8) Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 
9) Nästkommande möten 
Styrgruppsmöte måndag den 12 december, möte 10-12, Gemensam jultallunch 12-13.  
Plats: Djursholms slott, Banérvägen 6, Danderyd. 
 

 
10) Mötet avslutas 
Mötet förklarades avslutat.  
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