Protokoll från SSV:s styrelsemöte den 3/10 – 19. Mötet hölls hemma hos Ulf
Low Holmbäck i Uppsala.
Närvarande: Stein Brevemark, Ulf Low Holmbäck och Rune Lönnqvist. Övriga hade anmält förhinder.
§1 Formalia
a) Ordförande (Rune Lönnqvist) förklarade sammanträdet öppnat.
b) Dagordningen fastställdes. Beslöts att SSV betalar för lite frukt under sammanträdet.
c) Beslöts att Rune Lönnqvist ska skriva dagens protokoll.
d) Beslöts att Stein Brevemark justerar dagens protokoll
§2 Ekonomi och medlemmar. Kassören (Rune Lönnqvist) presenterade aktuella uppgifter: På
plusgirokontot finns 44 tkr och föreningen har inga skulder. Årets intäkter uppgår till 8 tkr och
kostnaderna är sammanlagt 7 tkr (Bankkostnader 1 tkr, webbplats 1 tkr, tryck och porto 2 tkr
och försäkringar 2 tkr.) Antalet betalande medlemmar under 2019 är 62 st. Inga påminnelsebrev
har skickats ut.
§3 Vattennivåer. Aktuella mätdata finns på www.strandstennas.se. Mönstret från tidigare år finns
även under 2019: Under april – maj sjunker Stennässjön med ca 100 cm, för att sedan långsamt
minska under sommaren. Strandsjön visar motsvarande utveckling men minskningen under
våren är bara ca 40 cm.
Styrelsen uppdrar åt Ulf Low Holmbäck och Rune Lönnqvist att fortsätta förhandlingarna med
ägarna till Sågstennäs kring regleringen av dammluckan för att minska utflödet under
sommaren.
§4. Klippaktiviteter i Strandsjön. Under sommaren har medlemmar i tomtägareföreningen klippt
näckrosor vid två tillfällen vardera vid Strandsjöbadet och Strandsjöbryggan. En medlem i SSV
har klippt en dag vid Balsbo, och en annan medlem i SSV har klippt vid fastigheten Strand.
Klippbåten har sammanlagt varit aktiv under ca 40 timmar och utrustningen har fungerat utan
problem.
§5. Klippaktiviteter i Stennässjön. Tomtägareföreningen bekostade 9 maskindagars klippning i
Stennässjön den 1 – 2 juli till en kostnad på 100 tkr. Ca 50 tkr finansierades med frivilliga
sjöavgifter och resterande del togs från den obligatoriska medlemsavgiften. Det område som
klipptes sträcker sig från badberget vid Aspbolsvägen till badflotten vid Tackmossvägen. Dock
klipptes inte ca 10 meter från vasstäckta stränder och även ca 10 meter från ön i sjön. Överlag
var resultatet bra, men den kraftiga växtligheten gör att vissa näckrosor hinner vika undan för
knivarna.
Frivillig arbetskraft samlade upp klippta växter vid bryggorna under 6 dagar med tre timmars
arbetspass per dag. Varje arbetspass var bemannat med minst fyra personer.
§6

Provtagning av vattenkvalité. Årets provtagning gjordes under slutet på vecka 38. Även årets
mätning visar lägre fosforhalter i Stennässjön jämfört med Strandsjön vilket stärker hypotesen
att klippning och upptagning av klippta växter har effekt på vattenkvalitén.
Datum
Totalkväve
Totalfosfor

Juli - 15
0,85
30

Stennässjön
Sept - 18
0,94
17

Sept - 19
0,75
21

Juli - 15
0,90
30

Strandsjön
Sept - 18
0,93
29

Sept - 19
0,72
33

§7 Medfinansiering av ett nytt klippaggregat. Tomtägareföreningen har köpt in en aluminiumbåt
och Einar Meland har byggt en hydraul-drivning med ett skovelhjul i akterna. Båten har testats

och modifierats för att klara framdrivning i täta samlingar av klippta växter. Bensinmotor och
hydraulik kan klara ett frontmonterat klippaggregat med en bredd på 3 meter som kostar ca 40
tkr. Detta aggregat skulle kunna användas för egen klippning, främst i Stennässjön, som ett
komplement till entreprenörernas klippning. Styrelsen beslutar: Att SSV anslår 25 tkr för att
tillsammans med tomtägareföreningen köpa in det frontmonterade klippaggregatet.
§8 SSV äger en roddbåt. Med finansiering från avstått styrelsearvode i tomtägare-föreningen köpte
SSV en roddbåt vid en auktion av övergivna båtar. Avsikten var att vår 80-åriga medlem Carina
Östman skulle få använda båten vid sitt idoga arbete att ”vassa” vid Strandsjön. Carina tycker att
båten är för rank och vill inte använda den. Styrelsen beslutar: Båten förtöjs växelvis vid badet i
Strandsjön och Uffes brygga i Stennässjön. Båten kedjas fast med ett kodlås och anslag visar ett
telefonnummer man kan ringa för att få koden om man vill ta en tur ut på sjön.
§9. Rapport från ett möte med VNV. Vid en träff med Tom Runeklev från sjöföreningen i Heby
framkom bland annat följande:
 VNV har klippt sjöarna under ca 15 år. Under större delen av den tiden har man använt ett
hydrauldrivet klippaggregat med en klippbredd på 3 meter. Reparationskostnaderna har
varit låga.
 Klippningen görs med frivillig arbetskraft, och under 2019 uppgick den sammanlagda
arbetstiden till ca 120 timmar.
 VNV arbetar fortfarande med att utreda ett dammbygge och utredningskostnaderna
uppgår till en dryg miljon. Arbetet finansieras med EU-bidrag samt LONA-bidrag.
En ny träff med VNV planeras ske under våren 2020.
§10 Inga övriga frågor.
§11 Nästa sammanträde hålls i början av januari.
§12 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.
Järlåsa 3/10 2019

____________________________________________________________
Rune Lönnqvist, ordförande och sekreterare

_____________________________________________________________
Stein Brevemark, justerare

