Protokoll gällande styrelsemöte för SSV – Strand- och Stennässjöns Väl
Uppsala 20140923
Närvarande: Rune Lönnqvist, Kersti Hermansson, Per Aleljung, Mattias Nordström, Ulf Holmbäck och
Ann-Helen Meyer von Bremen
1. Välkommen och val av ledamöter
Ordförande Rune Lönnqvist hälsade välkommen och följande ledamöter valdes till uppdrag:
- Kassör: Rune Lönnqvist
- Vice Ordförande samt justerare av dagens protokoll: Per Aleljung
- Sekreterare för dagens protokoll: Ann-Helen Meyer von Bremen
2. Praktisk information
Rune Lönnqvist informerade om att föreningen nu är registrerad hos Skatteverket och har ett
konto hos Nordea. Föreningen kommer också betala ut milersättning på 18,50 kronor milen i
samband med styrelsemöte, för de ledamöter som begär detta.
3. Informationsbrev
Rune Lönnqvist har skrivit ett informationsbrev som kommer att skickas ut till den adresslista
med fritidsboende och fastboende runt sjöarna som Lönnqvist har ställt samman. En kortare
version av informationsbrevet som ska sättas upp på anslagstavlor, ska också tas fram av
Ann-Helen Meyer von Bremen.
4. Diskussion om åtgärder
Styrelsen ägnade större delen av mötet åt att diskutera olika tänkbara åtgärder för de båda
sjöarna. Det blev under mötets gång tydligt att Stennässjön är betydligt mer igenväxt än
Strandsjön och därför kanske insatserna också ska skilja sig åt för de båda sjöarna. Under
nästa styrelsemöte ska också styrelsen besöka Stennässjön.
Något av det som diskuterades:
- Att se till hela sjömiljön, även stränderna som hotar att växa igen. Finns det intresse för
samarbete kring betesdjur?
- Undersöka standarden på fritidshusens avlopp för att bromsa utsläpp och övergödning.
- Hur ser avvattningsområdet ut? Undersöka till- och frånflöden
- Undersöka vilka undersökningar och vilken dokumentation som finns
- Inplantering av karp, kan det vara intressant?
- Hur mycket vass och näckrosor bör klippas och var ska man göra av all vass som man tar
upp ur sjöarna? Rötas? Komposteras?
- Finns det möjlighet att höja upp lägsta nivån i Stennässjön? Vad är en rimlig vattennivå?
- Vikten av att involvera många boende kring sjöarna för att få ett brett engagemang
- Ann-Helen berättade att hon och hennes man tänker undersöka möjligheten att
slamsuga och använda slammet som gödning.
- Ambition att kunna bada i Stennässjön
- Vikten av att inte skada fågelliv

Beslut:
- Per Aleljung tar kontakt med lämpliga experter på SLU för att börja inhämta kunskap
- Mattias kollar vilka undersökningar som har gjorts om sjöarna på Stockholms Universitet.
- Rune Lönnqvist tar fram ordentliga kartor över sjöarna samt ansöker om ett
administrativt bidrag hos tomtägarföreningen.
- Alla ser till att läsa alla dokument som läggs upp på hemsidan
5. Nästa möte: 18 oktober kl 10.00 på Strandsjövägen 27
6. Mötet avslutades
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