Protokoll från SSV:s styrelsemöte den 22/6 – 15 i "Rådhuset" Skyttstennäs.
Närvarande: Kersti Hermansson , Rune Lönnqvist, Ulf Holmbäck och Ann-Helen Meyer von
Bremen. Övriga hade anmält förhinder.
§1 a) Ordförande (Rune L.) förklarade sammanträdet öppnat.
b) Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna
c) Beslöts att dagens protokoll ska justeras vid nästa styrelsemöte.
§2

Ekonomisk ställning. Ordförande rapporterade att föreningens kassa uppgår till 32
tkr. Av detta belopp är ca 10 tkr reserverat för mätningar av näringsinnehåll i
sjöarna, och ca 10 tkr för inköp av en utombordsmotor. Antalet medlemmar är nu
178 st.

§3

Klippveckan i augusti. Ordförande rapporterade att planeringen inför klippveckan i
augusti fortlöper enligt plan. Av de ca 90 st arbetspass om 4 timmar som ska
bemannas återstår endast 14 st obemannade arbetspass. Ordförande trycker upp
ett informationsblad som distribueras i brevlådorna runt Stennässjön där vi bland
annat efterlyser några som vill låna ut båtar under den aktuella veckan.

§4.

En egen klippbåt. Ordförande meddelade att Skyttstennäs tomtägarförening köpt in
ett hydraldrivet klippaggregat och att Pär Aleljung donerat en större båt som ska
fungera som föreningens klippbåt. Användning och skötsel av den inköpta
utrustningen har delegeras till SSV. I slutet av augusti testas båt och klipputrustning
i Strandsjön, och under september görs kompletterande klippning i Stennässjön.
Frågan om hur utbildning och bokning kring klippbåten ska organiseras bordlades
till nästa sammanträde.

§5.

Näringsnivåerna i sjöarna. Pär A. meddelade via ordförande att de första
vattenproverna på sjöarnas näringsinnehåll tas under vecka 26. Pär A. ansvarar för
fortsatta mätningar.

§6.

Vattennivåer. Ulf H. fick i uppdrag att förhandla med ägarna till Sågstennäs kring
möjligheterna att reparera skador i dammanläggningen vid Stennässjöns utlopp.
SSV avser att stå för reparationskostnaderna upp till 10 tkr.
Ordförande fick i uppdrag att kontakta markägarna i Strandsjön för att inhämta
synpunkter på förslaget att minska avrinningen ur Strandsjön under juli för att
sedan öka avrinningen under augusti. Tanken är att Strandsjön ska fungera som en
begränsad vattenreservoar som kan utnyttjas i Stennässjön för att där höja
miniminivån på vattnet.

§7.

Strandskydd. Ann-Helen M. fick i uppdrag att kontakta Uppsala kommun för att
klarlägga om det finns några strandskyddsbestämmelser kring våra två sjöar.

§8.

Täckning av vattenytan. Ulf H. beviljades en budgetram på 2 tkr för en
försöksverksamhet där vattenväxter avdödas genom täckning för solljuset.

§9.

Sugmuddring. Kersti H. fick i uppdrag att utreda fördelar, nackdelar och ungefärliga
kostnader för sugmuddring i Stennässjön.

§10

Nästa styrelsemöte hålls lördagen den 29/8 kl 9 hemma hos Kersti Hermansson,
Aspbolsvägen 14.

§11.

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Rune Lönnqvist
Ordförande

Signering vid justering

