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Styrelsens sammansättning från 2014-06-29 – 2015-06-27 
 
Lars Nordström, Björn, ordförande Staffan Nyström, Björkön, kassör 
Ingeli Gagner, Skatan, sekreterare Göran Mathisson, Lubban  
Östen Ångman, Lubban   
 
Peter Brugge, Lubban har deltagit som en extra resurs under verksamhetsåret 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Verksamheten under året 
 

Föreningens verksamhet sträcker sig mellan 2014-06-29 – 2015-06-27. Efter 
Miljööverdomstolens negativa beslut om kanalprojektet gick Skärgårdsföreningens 
verksamhet på sparlåga med en styrelse utan drivkraft och mötesverksamhet under något år. 
Vid årsmötet 2014 saknades en del formalia och redovisning vilket kom på plats inför en 
extra stämma. I samband med den och på initiativ från den nya styrelsen tillfrågades 
medlemmarna om synen på föreningens framtid, styrelsens arbete och de mest angelägna 
frågorna. Synpunkterna dokumenterades och har legat till grund för styrelsens prioriteringar 
och insatser.  

Det bestämdes att ta kontakt med miljödirektören i Sundsvall för att i en förutsättningslös 
diskussion framföra vår oro för vikarnas vattenstatus – dyig botten, stor vasstillväxt och 
vatten som luktar illa, och be om hjälp för att förbättra vattenomsättningen i området. 
Miljödirektören lämnade i samma veva sitt uppdrag och ett vakuum uppstod i väntan på att en 
ny skulle tillträda.  

För att få med SCA i processen och ta del av deras erfarenheter att driva frågor som ska 
hanteras av myndigheter togs kontakter med biologer i SCA:s organisation och konsulter som 
jobbar på uppdrag åt SCA. Bl.a. Mångfaldsparkens projektledare och en marinbiolog vid 
Stockholms universitet och ytterligare några. Ingen ville ställa upp som rådgivare åt 
Skärgårdsföreningen men kunde tänka sig att delta som åhörare i ett möte. Marinbiologen 
dömde helt ut våra planer på att öppna en vattenförbindelse mellan vikarna och menade att 
man inte ska gå emot landhöjningens effekter… 

Kontakter togs under senhösten med förre miljödirektören Stig Johansson för att ta del av 
hans erfarenheter och Peter Sjögren fd miljöchef på Akzo Nobel. Båda tackade ja till ett möte. 
Mötet mellan styrelsen och Stig J genomfördes i början av maj och vid det tillfället delgav 
han bl.a. sina synpunkter på varför kanalprojektet inte fick klartecken till genomförande: 

• De flesta miljödomar har avgjorts av nämndemän med vattendomsbakgrund och de 
brukar prioritera ekonomiska intressen. I kanalprojektet framlade en nämndeman med 
miljö- och biologikunskaper en avvikande syn på projektet jämfört med sina kollegor 
och det gav incitament för myndigheternas överklagan av domen. Så redan i det läget 
avgjordes kanalens framtid även om föreningen kämpade på till Överdomstolens 
besked. 
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• Företrädare för föreningen visade inte respekt för kompetensen hos myndigheternas 
tjänstemän vilket var till förfång för föreningens möjlighet att få gehör för sina 
argument.  

Han gav också förslag på åtgärder som kan förbättra vattenmiljön, exempelvis 
vassbekämpning, och uppmanade till kontakt med miljökontoret för att få råd. Omgående 
efter det togs kontakt med kommunens biolog som i sin tur uppmanade föreningen till kontakt 
med Länsstyrelsen för att denna gång ”göra rätt från början”. Kontakt har etablerats men det 
tycks råda viss osäkerhet inom Länsstyrelsens miljöenhet om varifrån föreningen kan hämta 
erforderligt stöd. Även Länsstyrelsen nämner vassbekämpning som en åtgärd. Nya kontakter 
kommer att tas efter semesterperioden.    

Styrelsen har alltså lyssnat på medlemmarnas önskemål och tagit tag i ”önskelistan” genom 
att under verksamhetsåret ta kontakt med myndigheter, universitet och konsulter och hos 
dessa lyfta frågan om en restaurering av vikarna ur miljösynpunkt, ställt frågor om och i så 
fall hur det går att förbättra vattenutbytet genom sundet mellan Lassöviken och Svartviken, 
undersökt vad man kan göra för andra vikar i området (vassbekämpning) samt undersökt om 
SCA kan delta i processen. Styrelsen har bjudit in kommunen till samverkan för en friskare 
vattenmiljö och tagit del av lyckade vattenvårdsprojekt i landet.  

En programförklaring utlovades i samband med styrelsens konstituerande möte och att den 
skulle presenteras vid årsskiftet och ligga till grund för kommande arbete. Medlemmarnas 
önskelista har legat till grund för verksamheten under året och det är styrelsens förhoppning 
att föreningens arbete fortsätter med utgångspunkt från den och inriktning att tillsammans 
med berörda myndigheter hitta en bra lösning för en bättre vattenomsättning i vikarna.  

Två ledamöter hade vid olika perioder svårt att avsätta tid för styrelsearbetet till följd pga hög 
arbetsbelastning i ordinarie jobb och flyttbestyr vilket fick till följd att ett par mötestillfällen 
tyvärr föll bort.   

Föreningens ekonomi 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår från 2014-01-01—2014-12-31. Föreningens ekonomi 
är god och den sista december 2014 fanns 54 059:- på kontot. Med anledning av det goda 
ekonomiska läget och att föreningsverksamheten inte skulle innebära några större kostnader 
avvaktades med utdebiteringen av medlemsavgifterna. På intäktssidan har ändå flutit in 
1000:- från spontant betalande medlemmar. Vad gäller utgifter har föreningen belastats med 
en bankavgift på 1200:-, ändringsavgift till Bolagsverket på 700:- samt en annonskostnad till 
ST på 633:-. Tillhopa har detta genererat ett underskott för räkenskapsåret med 1 533:-. Se 
även kassörens rapport för detaljer om detta. 

 

Njurunda 2015-06-26 

 

Lars Nordström, Ordförande Ingeli Gagner, Sekreterare 

 

Staffan Nyström, Kassör Göran Mathisson, Ledamot 

 

Östen Ångman, Ledamot 


