Inbjudan till träff för Himmerfjärdens och
Kaggfjärdens vattenråds Sorundagrupp.
Dag
Tid
Plats

Söndagen den 17 november 2013
Kl 14:00 – ca16:00
Styrvik i Ösmo (se karta på nästa sida).

Dags för nytt möte med Sorundagruppen! Alla intresserade är välkomna, även du som inte har
varit med i gruppens arbete tidigare.
Denna träff är uppdelad på två delar: först besöker vi Östra Styrans våtmark och efter det
diskuterar vi vidare vad vi vill göra i gruppen.
Ta med varma kläder och fikakorg med något varmt att dricka!
Vid Styrvik i Ösmo tittar vi på restaureringsarbetena som görs i Östra Styran. Lars-Olov
Ronnevi som är ordförande i föreningen Östra Styrans våtmarker kommer och berättar.
Vi tar oss sedan bort till fågeltornet för att diskutera vidare vad vi vill fokusera på i gruppen.
Alternativt stannar vi kvar vid Styrvik för att spara lite tid.
Arbetsgruppens senaste möte landade bl.a. i följande tankar om vidare arbete:


Att se till att utvidga de provtagningar som sker i ån, så att de görs oftare och
synkroniserat och även täcker in andra intressanta ämnen än kväve och fosfor. Som ett
första steg bör Östra Styrans provtagningar och kommunens provtagningar synkroniseras.



Det finns ett behov av att förmedla vad som är känt idag om åns vattenkvalitet. En idé är
att låta göra en kunskapssammanställning som presenteras på ett möte i bygdegården, och
att därefter ha regelbundna möten (vår och höst?) där utvecklingen av åns vattenkvalitet
presenteras. Vem bör göra denna kunskapssammanställning? Finansiering?



En ny båt behövs för den klippning av Dyån/Fitunaån som torrläggningsföretagen (Norra
Dyarna och Södra Dyarna) ansvarar för. Föreningen Östra Styrans våtmarker behöver
också en båt för klippning och att det vore bra om detta kunde samordnas. En roll som
vattenrådet eventuellt kan spela är att medverka i en ansökan om medel för en ny båt,
eftersom det kan vara en styrka för ansökan att visa på det lokala engagemanget för åns
vattenkvalitet.

Välkomna!
Vid frågor kontakta Hanna Lilja, tel: 08 520 68236 (går även till mobilen)
Vi hoppas att du vill bli medlem i Vattenrådet! Då får du inflytande genom rösträtt.
Medlemsavgiften är 100 kr/år för privatpersoner och 300 kr/år för juridiska personer.
Medlemsavgiften betalas till plusgirokonto 67 58 91-6.
Viktigt: Vid betalning ange namn, e-postadress och postadress.
Mer information om vattenrådet, inklusive minnesanteckningar från Sorundagruppens
tidigare möten hittar du på http://www.vattenorganisationer.se/himmerfjarden/index.php.

Vattenråd är ett forum för samverkan mellan alla som är intresserade av vattenfrågor
inom ett definierat vattenrådsområde. Vattenrådens roll är bland annat att hjälpa
myndigheter med kunskap om det egna vattenområdet och att föra ut föreslagna
åtgärder på lokal nivå. Här kan också myndigheter lyfta frågor där man vill ha
delaktighet. I vattendirektivet nämns tre former för allmänhetens deltagande i
vattenförvaltningsarbetet; tillhandahållande av information, samråd och samverkan.
Med samverkan syftas det på en mer aktiv medverkan i arbetet. För att kunna skapa
en aktiv medverkan har Sverige valt att initiera bildandet av vattenråd. Vattenråden är
därmed en viktig del av den svenska vattenförvaltningen.

