Till alla boende runt Strandsjön och Stennässjön med omnejd!
Visst är det en förmån att ha tillgång till de fina miljöerna kring Strandsjön och Stennässjön.
Här finns möjligheter och upplevelser för såväl fritidsboende som fastboende. Bad, fiske,
skridskoåkning, skidturer, fågelskådning och andra rekreationsmöjligheter bjuds samtidigt
som området ger utrymme för näringar som djurhållning och jordbruk.
Men det finns problem. Den värdefulla våtmarksmiljön hotas av övergödning och
igenväxning. Orsakerna är att sjöarna är grunda, att de sänktes nära två meter vid förra
sekelskiftet samt näringsutsläpp från jord- och skogsbruk och hushållsavlopp.
Några somrar har igenväxningen varit så allvarlig att man knappast har sett någon öppen
vattenyta, särskilt i Stennässjön. Stora vassruggar har lossnat och flutit iland och det har på
sina håll varit svårt att ro, fiska eller simma på grund av alla näckrosor.
Vi vill därför bjuda in alla boende kring Strandsjön och Stennässjön med omnejd till ett möte
för att starta en ideell förening med syfte att hindra igenväxning så att sjöarna kan överleva
på sikt och ge fortsatta möjligheter för såväl fastboende som fritidsfolk. Föreningen ska
samverka med markägare i sjöarna och respektera äganderätten.
Du är välkommen till ett konstituerande möte:

Lördag 6/9 kl 13 i ”Ladan”
(Följ vägen från Järlåsa mot Ribbingebäck. Parkera på vänstersida av vägen mitt emot avtaget till
Strandsjövägen, direkt efter att du passerat de stora kraftledningarna.)

Mötet inleds med att representanter för sjöföreningen Vansjöns och Nordsjöns Väl
berättat om sina erfarenheter
Om du har problem att närvara kan du anmäla intresse att vara med i föreningen:
via E-post till
via telefon:
via post

rune.lonnqvist@telia.com
070 – 59 59 587
Rune Lönnqvist, Strandsjövägen 18, 744 96 Järlåsa

Dessa adresser gäller även om du vill föreslå dig själv eller andra som
kandidat till föreningens styrelse
Namnförslag:

Strand- och Stennässjöns Väl, SSV

Förslag på medlemsavgift:

100 kr/år för privatpersoner, 500 kr/år för juridiska personer

Inkomna förslag på styrelse:

Anne-Lie Form, Aspbolvägen 7
Ulf Holmbäck, Stennäsvägen 23
Rune Lönnqvist, Strandsjövägen 18
Per Aleljung, Strandsjövägen 27
(Du är välkommen att föreslå dig själv eller
Andra personer som styrelseledamöter.)

(Fram till ordinarie årsmöte april 2015)

(Vänd för förslag till dagordning)

Förslag till dagordning för det konstituerande mötet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringspersoner som också är rösträknare
Fastställande av dagordning
Justering av närvarolista

7.

Beslut om att bilda en ideell förening som har som syfte är att stödja och aktivt verka

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

för förbättring och vård av Strandsjön och Stennässjön. Målet är att de båda sjöarna ska
leva som friska och attraktiva sjöar
Beslut om föreningen namn. (Förslag: Strand- och Stennässjöns Väl, SSV)
Beslut om föreningens stadgar (Se utskickat förslag)
Beslut om medlemsavgifter för 2014. (Förslag: Enskilda medlemmar 100 kr, organisationer
och juridiska personer 500 kr)
Val av föreningens ordförande för tiden fram till ordinarie årsmöte.
Val av styrelseledamöter fram för tiden fram till ordinarie årsmöte.
Val av revisorer för tiden fram till ordinarie årsmöte.
Val av valberedning. (Förslag: Den valda styrelsen får i uppdrag att agera som valberedning
fram till ordinarie årsmöte.)

Övriga frågor.
Mötet avslutas.

