Svealands Kustvattenvårdsförbunds
beredningsgrupp
Minnesanteckningar från sammanträde

Tid & plats:

Tisdag den 12 december 2017, kl. 13.15 – 15.00 SKVVF:s kansli,
Södermalmsallén 36, 5 tr, Stockholm.

Närvarande:

Carl Rolff
Olle Hjerne
Jakob Walve
Linda Taberman
Joakim Lücke
Bengt Fladvad

Östersjöcentrum/Stockholms universitet
Svensk Kärnbränslehantering AB
DEEP/Stockholms universitet
Käppalaförbundet
Stockholm Vatten AB
Ordförande SKVVF

Frånvarande:

Birgitta Andersson
Christina Berglind
Malin Berglind
Emil Rydin
Birgitta Held-Paulie
Ulf Mohlander

Länsstyrelsen Stockholm län
Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen Uppsala län
Baltic 2020/ Levande Kust
Nacka kommun
Stockholms Miljöförvaltning

Kansliet:

Frida Eik Kvarnström

förbundssekreterare SKVVF

Svealands Kustvattenvårdsförbund
Box 38145
100 64 Stockholm
Besöksadress:”Fatburen”, Södermalmsallén 36, 5 tr
Kontakt: förbundssekreterare Frida Eik Kvarnström
tel 08-5800 2101
e-post: frida-eik.kvarnstrom@storsthlm.se
www.skvvf.se
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Vi inleder med en presentationsrunda eftersom Frida är ny på platsen som förbundssekreterare.
Diskussion kring nästa års provtagningars praktiska detaljer. Uffe som tidigare har varit delaktig i
provtagningarna genom att vi har hyrt in oss på hans båt kommer nu sälja denna. Det finns en marina
som har för avsikt att köpa båten med förbehållning att de också får ”körningarna” för
provtagningarna. Eftersom det krävs en typ av båt som kan komma till på platser där provtagningar
ska göras så är det lämpligt att fortsätta med samma båt.
Det har väckts tankar om att ha samtal med Kustbevakningen om de kan tänka sig vara tillgängliga
med en av deras båtar för provtagningar. Jakob och Carl har sedan tidigare ett möte inbokad med
Kustbevakningen i januari. Möjligtvis kommer de ta upp denna frågan då.
Det kommer upp önskemål om kontaktombudsmöten och eventuellt utskick om vad som är ”på
gång”. Vi kommer kika på möjliga datum vid ett beredningsgruppsmöte längre fram.
LOVA ansökan som ej gick igenom ska kollas upp. Frida kontakter Ulf Molander för att reda ut hur
man kan gå vidare. Alternativt Juha Saari som är samordnare.

Nästa beredningsgruppmöte:
18 januari kl. 9.15
27 februari kl. 13.15

Sekreterare

Frida Eik Kvarnström
förbundssekreterare
2017-12-12

