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1.      Hur är statusen för projektet om att kommunicera ut vattenkvaliteten i våra sjöar och 

vattendrag på hemsidan. Vilka vattendrag kommer att redovisas och hur kommer informationen 

att presenteras?  

Karin kontaktar dig enligt överenskommelse när allt är publicerat. 
  

2.      Hur går arbetet med översvämningskarteringen och hur kan Naturskyddsföreningen ta del av 

arbetet?  

Det går bra. Vi har en pågående dialog med vår ram- konsult Structor som vi 
kommer arbeta med tillsammans med SIVAB kring både dagvattenplanen och 
översvämningskarteringen. Arbeten kommer startas inom kort, vi behöver i nuläget 
spika en projektplan för att arbetet ska löpa på så smidigt som möjligt. 
Naturskyddsföreningen kan ta del av arbetet när planen går från arbetsmaterial till att 
bli offentlig handling. 

  

3.      De senaste åren har vi haft ett utmärkt samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och 

Märstagymnasiet/Naturskolan/Naturskyddsföreningen när det gäller gymnasiearbeten. Hur ser 

möjligheterna ut inför nästa läsår? 

Jag det har vi verkligen haft! Som läget ser ut i år kommer vi inte ha samma 
ekonomiska möjlighet att gå utanför de beslutade projekt som vi har. Det ekonomiska 
läget är pressat. Om det däremot finns ett behov av att starta projekt som är av en 

http://www.sigtuna.se/


större omfattning så kan man söka en mängd bidrag. Då behövs framförhållning och 
att man hittar en tydlig avgränsning och organisation. 

  

4.      Märstaåns avrinningsområde är viktigt för vattenkvaliteten i vår kommun. Vad händer i 

Samverkansgruppen och hur kan Naturskyddsföreningen bidra med kompetens 

Vi träffas i gruppen ca 2-3 gånger per år. Inom samverkan finansieras den 
miljöövervakning som genomförs inom avrinningsområdet fr Märstaån och som 
årligen presenteras i en rapport. Rapporten publiceras på hemsidan. I nuläget tar vi 
inte in nya medlemmar och än så länge har vi inte arbetat med projekt inom 
samverkan annat än miljöövervakning. 
  

5.       Garnsviksprojektet; var tog det vägen? Länsstyrelsen bidrog. Efter utsänt förslag har vi inget 

hört. 

Det du pratar om är två separata projekt, det ena förslag till bildande av naturreservat och det andra 
reglering av Garnsviken. 
Naturreservatsbildningens framtid avgörs politiskt de närmaste månaderna. 
  
Reglering av Garnsviken var ett projekt som drevs tidigare, det avbröts när projektet med Slussens 
ombyggnad stötte på patrull med markintrångsersättningarna inklusive överklagande m.m. eftersom 
det var samma markägare som berördes även där som det var i Garnsviken. Havs- och 
Vattenmyndigheten fick tillbaka de bidragspengar de hade avsatt för projektet. Sedan dess har 
projektet inte återupptagits. 

 


