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Protokoll
Styrelse- och sommarmöte, Tyresåns vattenvårdsförbund
Plats: Alby friluftsgård, Tyresö kommun
Tid: Fredag 11 september 2020, kl. 10:00 – 11:30
Närvarande:
Michael Wzdulski, projektledare, sekreterare
Styrelsen
Elisabet Sandberg, Ordförande, Haninge (C )
Mats Lindblom, Tyresö (L)
Maria Antonsson, Stockholm (Mp)
Inger Grönberg, Botkyrka (Mp)
Anders Lönroth, Huddinge (Mp)
Lennart Lauberg, Botkyrka (M)
Joakim Johansson Stockholm (S)

Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Arbetsgruppen
Hillevi Virgin
Fred Erlandsson
Elin Nannstedt

Stockholm miljöförvaltningen
SVOA
Huddinge

Per Tholander

Tyresö

Karina Alvarez Persson

Haninge

Jennifer Isaksson
Marie Amid

Haninge
Haninge

Förslag till dagordning
1. Fastställande av dagordning
Punkten 6 om Stormusslor utgår, presentationen genomförs direkt efter mötets avslut.
Arbetsgruppen får möjlighet att komma med inspel under punkten Övrigt.
2. Val av justerare
Joakim Johansson, ny i styrelsen, justerar protokollet.
3. Kort om sommarens aktivitet
27 juli – Preliminära resultat Provfiske Trehörningen
Det var fruktansvärt mycket fisk, över 200-300 per nät, cirka 5000 fisk totalt. Mört och
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braxen är dominerande (få abborre och gädda). Siktdjup 0,6 meter. Trehörningen är en sjö i
kraftig obalans. Höga näringshalter ger väldigt hög produktion av biomassa och dåligt
siktdjup. Rapporten från provfisket är förbundet tillhanda i slutet på september.
19-20 aug - Synoptisk provtagning med helikopter. Inga anmärkningar
24-26 aug Växtplankton provtagning. Rapport levereras till våren.
24 aug - Aluminiumfällning Trehörningen Sjön blev färdigbehandlad under v.37.
Sammanfattningsvis kan sägas att behandlingen i Trehörningen var tämligen okomplicerad
och kunde genomföras utan problem. Den rikliga växtligheten var det enda hinder som
besättningen påtalade, men inte heller det särskilt försvårande.
• Positiv respons från förbipasserande och närboende,
• Det kom in två mejl ang. död fisk i skärmbassängerna. Tyréns besvarade dessa och
framförde att det inte var orsakat av behandlingen. Skälet till fiskdöden var att en
syresättande kompressor var ur funktion (fisk simmar in i en ledning och dör av syrebrist
om den inte är igång).
Pågående - Insamling av fisk i Orlången för uppföljning av aluminiumfällningens påverkan på
miljögifter i fisk. Pågående process som kommer sträcka sig under en 3-4 år.
Rapport om miljögift i fisk i Tyresån, pågående process. Hittills preliminära data visar på
mycket höga halter PCB och PBDE i Trehörningen. Det kan bl.a. bero på rivningar i
industriområdet uppströms Sjödalen.
PFAS sticker i Magelungen. Ågestaverket kan vara en del av förklaringen, samt deponin vid
Högdalen.
Rapport levereras till förbundet till hösten.
Svealands kustvattenvårdsförbund höll en digital årsstämma 2020-08-26 där förbundet fick
delta på mycket kort varsel. Elisabet deltog för förbundets räkning.
4. Upphandling hemsida
Två anbud har inkommit. Styrelsen beslutar att tilldela uppdraget till Blackpixel enl.
utvärderingsunderlaget (Bilaga till protokollet).
Medskick från styrelsen till arbetet med hemsidan:
-Förbundet bör undvika gratis plugins, det är bättre med egenutvecklade plugins av
säkerhetsskäl.
-Cloudflare kan vara bra att använda sig av på den nya hemsidan.
-Budget för drift av hemsidan bör höjas från 5 000 kr till 25 000 kr (justeras för budgetförslag
till kommande stämma).
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5. Vad behöver startas upp i höst?
a. Fördelningsnyckel mellan medlemmarna ska ses över – när?
Mats Lindblom och Anders Lönroth ser över principerna som ligger till grund för
fördelningsnyckeln och återkommer till Michael. Michael tar fram befolkningsdata så att
arbetet kommer igång i god tid innan stämman.
b. Se över stadgar och arbetsområde – när?
Inger Grönberg och Elisabet Sandberg tittar på det och återkommer till styrelsemötet i
november.
c. Michaels föräldraledighet våren 2021- senare under hösten november?
Elisabet Sandberg och Christian Ottosson tar tag i det och kontaktar SVOA.
En strategi bör tas fram till december gällande hur Åtgärdsprogram,
Miljöövervakningsprogram och miljömålen ska revideras under 2021. Michael
återkommer till styrelsen till december.
d. Utvärdera ÅP 2016-2021 (Q4 2020)
Ska genomföras av extern part och upphandlas Q4. Hur har kommunerna implementerat
Åtgärdsprogrammet?
Michael mailar ut ÅP till styrelsen för att få input av styrelsen gällande vilka
frågeställningar som ska besvaras i utvärderingen. Medskicken från utvärderingen tas
med till nästa ÅP. Ärendet samt upphandlingsutkast för utvärdering återkommer vid
nästa styrelsemöte.
e. ÅP 2021-2027 (2021) (Q4 2020)
Se punkt 5c.
f.

MÖP 2021-2027 (2021) (Q4 2020)
Se punkt 5c.

g. Revidera Miljömål/indikatorer (2021) (Q4 2020)
Se punkt 5c.
6. Övrigt
Arbetsgruppen kommenterar:
Hillevi Virgin – LÅP Magelungen är antaget i Stockholm (snart antaget i Huddinge). LÅP
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Drevviken beräknas antas 2021.
Fred Erlandsson – Skärmbassängen Ma18 i Magelungen(Farsta gård) är äntligen utbytt. Det
har varit bekymmer med duplicerade ledningar i Gladö-Kvarnsjön där kommunalt VA byggts
ut.
Karina Persson – Upphandling om muddring av Dammträsk har genomförts. Muddringen ska
vara klar i november 2020.
7. Nästa möte
16 oktober, kl 09-11
20 november, kl 09-11
En kallelse skickas ut per mail. Dagordning skickas en vecka innan utsatt tid.

Mötet avslutas

Justeras

Joakim Johansson, (S) Stockholm Vatten och Avfall
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Blackpixel
Offertens form
En namngiven kvalitetsansvarig
Styrkt erfarenhet från minst två
tidigare liknande uppdrag, med
kontaktuppgifter till
samt
Ireferensperson
offerten ska offertgivaren
inkludera en projektplan och
beskriva när, hur och med vilka
personer/kompetenser de olika
momenten kommer att utföras.
Ett prisförslag innefattande
totalkostnad för uppdragets
genomförande (fast pris).
Timpris för eventuell support
efter uppdragets
genomförande.
Eventuell kostnad för
beställaren att administrera
innehållet (t.ex. licenskostnad).
Uppgift om vilken plattform som
hemsidan kommer bygga på.

Kreatiwebb

x

x

x

x

x

x

100 000 kr

80 000 kr

1000 1200 kr

1 100 kr

x

Abonnemang för
webbhotel och
domän, 499 kr / mån

Wordpress

x

Abonnemang för
webbhotel och
domän, 249 kr /mån

Wordpress

Sammanvägd bedömning - det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt utifrån
tilldelningsgrunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet enligt nedanstående parametrar.
(Poäng 1-3, där tre är högst. Maxpoäng är 15)
Pris
2
3
Krav på kompetens och
referensuppdrag:
Kompetens
3
3
Referensuppdrag
Mycket varmt
Mycket varmt
rekommenderad.
rekommenderad.
Referensuppdragen
Referensuppdragen
3
2
ger mycket gott
ger gott intryck.
intryck.
Projektledaren och
projektgruppens erfarenhet av
likande uppdrag

Offertgivarens lämnade
projektbeskrivning

3

3

14

BP har byggt liknande
sidor till liknande
organisationer vilka
ger ett bättre
helhetsintryck.
Tydligare process.
Foto/film/drönarmaterial till hemsidan
ingår i offerten

2

2

12

TVVF förser KW med
fotomaterial

