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Minnesanteckningar från styrgruppsmöte med 
Edsviken Vattensamverkan  
 
Tid: 2022-12-12, 10:00–12:00 Plats: Djursholms slott, Danderyd. 
 

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

Närvarande från arbetsgrupp: 
Fredrik Erlandsson, SVOA  
Towe Holmborn, Sollentuna  
 

*Frånvarande från arbetsgruppen: 
Jan Bergsten, Danderyd 
Jonas Brander, Sollentuna Energi och Miljö AB 
Marit Lundell, Sundbyberg    
Sophie Jutterström, Sundbyberg  
Jonas Qvarfordt, Danderyd 
Linda Svensson, Solna, digitalt 
Raheleh Joorabechi, Sollentuna 
Babette Marklund, Järfälla, digitalt 
                                                      
 
 
 
 

 

 

Dagordning 
 

1) Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

2) Val av justeringsperson (justering sker via mail) 
Victoria Johansson valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via 
e-post. Sekreterare är Towe Holmborn. 

3) Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar (2022-09-29) godkändes och lades till handlingarna. 

4) Genomgång av aktiviteter i VP 2022 
• Miljöövervakning 

- Miljöövervakningsprogrammet som upphandlats under år 2021 för perioden 
2022-2025 fortgår enligt plan. 

 
• Aktiviteter 

- Vi har beställt sedimentprovtagning enligt tidigare redovisad 
uppdragsbeskrivning. Provtagningen skedde i två omgångar pga snökaos. 
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En punkt på en lokal i Solna kunde inte provtas pga hårdbotten. Resultat 
klara till årsmötet i feb 2023.  

- Missiv till samarbetsavtal inför bottenbehandling har tagits fram inom 
arbetsgruppen. Utskick till kommunerna har gjorts för politisk hantering 
på behörig nivå. Politisk hantering och signering ska vara avslutad senast 
i mars. 

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

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

- Hemsidan har uppdaterats löpande enligt plan. 
- Skräpplockarevent tillsammans med Rena botten flyttades till i vår på 

föregående möte, se tidigare minnesanteckningar. 
- Arbetsgruppen har utvärderat QR-kodpromenaden. Arbetsgruppen 

presenterade sina slutsatser. QR-kodpromenaden bidrar väsentligt till 
besöksstatistiken på hemsidan. 
 
BESLUT: Styrgruppen beslutar att låta skyltarna sitta uppe tillsvidare 
(tills arbetsgruppen påkallar nytt behov). 
 
Arbetsgruppen tar med två aktiviteter till kommande års 
verksamhetsplanering: 

1. Inspektera skyltarnas synlighet och skick under 2023 
2. Se över behov av att uppdatera/förnya texterna på hemsidan 

 
• Administration 

- Administrationen fortlöper enligt plan. 
 

5) Medskick från styrgruppen inför VP-arbetet 
Detta ser man gärna ska beaktas vid framtagande med VP: 

- Båttur med demonstration av provtagning. 
- Fysiska möten. 
- Rena botten – sätt datum i förtid och få med så många som möjligt. 
- Samarbete med Tyresåns vattenvårdsförbund. 

 
6) Aktuellt från kommunerna 

 
Danderyd 
Båtråd med båtklubbar har hållits. Man ser över avtalen med båtklubbarna. Svårt 
med villkor kopplat till mark i båtavtalen, hur hanterar man gamla föroreningar? 
 
Järfälla 

Ingen representant. 

 
Stockholm 
Fortsatt arbete med Lilla Värtans LÅP (där en ev. fällning är en del av arbetet). 
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Det har varit en workshop om eventuell fällning av fosfor i Lilla Värtan (utredning 
om effekter av en ev. fällning och dragning om effekter i Brunnsviken samt 
diskussion om kostnader vs. effekt).  
SVOA har fått ett OK till undertecknande av överenskommelse om fällning i 
Edsviken (Daniel Roos på Exploatering undertecknar) förutsatt att Edsvikens LÅP 
tas i politiskt. 
Flödesmätning av Järva dagvattentunnel samt fortsatt arbete gällande tillskottsvatten 
pågår. 
Fortsatt arbete med AI gällande ledningskondition i syfte att minska 
läckor/bräddningar. Kontakt gällande detta är David Rehn david.rehn@svoa.se.  
Extremt många av dagvattenfrågorna i Stockholm hamnar på SVOA men handlar 
om var vi har verksamhetsområde.  
SVOA planerar att genomföra 5 LÅP-åtgärder per år och Edsviken ligger sannolikt 
sent i prioriteringen (90-tal åtgärder). 
 
Sollentuna 
Byggstart av dagvattendammarna i Edsbergsparken var beräknad till hösten 2022 
men är försenad pga överskriden budget i upphandlingen. Kraftigt höjda priser ses i 
upphandlingen. Ny upphandling 2023. 
Sollentuna arbetar med åtgärder kopplat till fritidsbåtslivet för att minska påverkan 
från båtbottenfärger på Edsviken. Avtal för arrenden för små bryggor har antagits.  
Principbeslut om att leda dagvatten från södra Häggvik från Edsvikens 
avrinningsområde till Ravalens avrinningsområde. 
 
Sundbyberg  
Tvärbanan försenad pga skakiga förhållanden för entreprenörerna. 
 
Solna 
Förvaltningsplan för bäver håller på att tas fram. Ny skötselplan för Solnas del av 
Igelbäckens naturreservat har tagits fram och kommer hanteras politiskt inom kort. 
 
 

7) Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 
8) Nästkommande möten 
Årsmöte hålls den 20 feb kl. 13-16. Mötet är fysiskt i Sollentunas nyrenoverade 
kommunhus. På kommande möte sätter vi samtliga mötesdatum för styrgruppen 2023. 
Skicka uppgifter om politiska representanter för 2023 så snart ni kan till Towe 
(towe.holmborn@sollentuna.se). 

 
9) Mötet avslutas 
Mötet förklarades avslutat.  
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