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Välkomnande

1.
Presentationsrunda
Tjänstepersoner från kommunen:
Carin von Köhler
Natur- och vattenvårdare med ansvar för genomförande- och strategisk planering av naturoch vattenvård. Deltar i detaljplanering och driver egna projekt.
Ann-Catrin Thor
Parkingenjör som tar emot synpunkter och svarar på frågor från medborgarna, arbetsleder
driftpersonal, och verkar för att tillgängliggöra natur och grönska på olika sätt.
Föreningar:
Omställningsgruppen liten organisation om ca 20 medlemmar. Arbetar för en omställning
till hållbart och fossilfritt Knivsta, med fungerande grönstruktur och biologiskt mångfald.
Trunstagruppen sköter om Gredelby hagar och Trunsta träsk och har gjort det under väldigt
lång tid. Ulf har ett starkt entomologiintresse.
1

Knivsta Naturvårds- och friluftsråd

Minnesanteckningar
2019-11-12

Knivsta Föreningsråd är en sammanslutning av ett flertal föreningar och organisationer,
framför allt inom friluftsliv.
Friluftsfrämjandet arbetar för att fler människor ska hitta ut i naturen. De har en omfattande
barnverksamhet.
Uppsala svampklupp är verksam I Uppsala län och organiserar träffar och exkursioner
bland annat I Knivsta kommun.
Naturskyddsföreningen är en riksorganisation som driver naturvårdsfrågor. En ny krets har
startats upp I Knivsta I år. 1200 personer I Knivsta är medlemi Naturskyddsföreningen.
Knivsta scoutkår håller mest till vid sin stuga i Lippinge. Kåren har 160 medlemmar och
aktiviteter alla vardagskvällar.
Långhundra IF är en orienteringsklubb som är aktiv I hela Knivsta och äger Staffansgården.
Klubben tar fram kartor över stora områden.
Funktionsrätt Knivsta arbetar för personer med fysiska eller psykiska funktionshinders rätt
att uppleva naturen.
Cykelväg 255 nu driver frågan om att en cykelväg byggs från Vassunda till Flottsund.
Dränggråtens odlarförening har ett 40-tal aktiva odlare som har odlingslotter I västra
Ängby.
Knivsta hembygdsgille arbetar för att lyfta platsers historiska dimension.

2. Information om NFR och dess funktion
Carin beskrev kort vad den beslutade arbetsordningen innehåller och hur kommunen ser på
rådets syfte. I arbetsordningen står att rådet ska träffas två gånger per år. Kommunen
skickar kallelse och dagordning till varje träff och ser gärna att kallelsen sprids vidare.
Formerna för rådet är halvformella för att underlätta rådets verksamhet.
Arbetsordningen går att finna på kommunens hemsida:
Arbetsordningar
Diskussion om rådets syfte och mål:

Deltagarna på mötet diskuterade gemensamt rådets syfte och mål med gruppens arbete.
Carin påpekade att det är viktigt att rådets möten resulterar i handling. Carin föreslog att
kommunen ska vara ordförande för samtliga möten, för att effektivisera arbetet, men
betonade att det är viktigt att rådets deltagare är överens om dess former. Carin sade också
att kommunen sätter dagordningen för möten, men tar emot önskemål om ämnen som
önskas tas upp. Alla önskemål som inkommer kommer att noteras och rådets deltagare
kommer att få ta del av den informationen.
Ann tyckte det är bra att kommunen är med i detta forum, samarbetsprojekt kan ändå
bedrivas mellan organisationerna utan kommuns hjälp.
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Marie sade att det är viktigt att kommunen är aktiv vid dessa möten så föreningarna får
kunskap och kan ge synpunkter i tidigt skede.
Terry lyfte Årummetprojektet där mycket arbete redan har gjorts och där det finns stor
potential för ytterligare samverkan.
Kennet förslog att rådet hellre ska ha fyra korta möten per år än två långa, för att hinna följa
och svara på alla projekt som pågår i kommunen. I andra kommuner används rådet som
remissinstans, den frågan kan vi diskutera.
Ulf instämde om fyra möten per år men tror det är svårt hålla dem kortare än två h.
Anita tyckte att man kan avsätta två timmar varje gång för mötet, även om rådet skulle
sammanträda 4 gånger per år. Vi har mycket att prata om och vi är många deltagare på
mötena.
Carin sade att kommunen önskar att rådet ska fungera för att inhämta synpunkter i tidigt
skede. Detta sker långt innan det är dags att skriva formella remisser.
Terry påpekade att tidig dialog ger färre överklaganden.
Carin berättade att planen är att hålla två möten och sedan utvärdera dessa vid därpå
följande möte. Det blir således hösten 2021.
Torolf undrade hur föreningarna får sina frågor lyfta.
Leif uttryckte en oro för frågorna som inte lyfts till rådets möten ”försvinner”
Terry föreslog att en vice ordförande utses. Vice ordföranden skulle hjälpa till med
samordning av ärenden.
Ingela sade att det är bra att rådets verksamhet är enkel att följa och delta i. Samarbete med
andra föreningar tas man kontakt själv. Detta råd ska fokusera på samarbete mellan
kommunen och föreningarna.
Marie instämde och sade att hon vill ha det så enkelt som möjligt och förordar kommunens
förslag om former för rådet.
Ylva undrade hur vi får in Länsstyrelsen och regionen i våra frågor. Knivsta erbjuder
Uppsalaborna vacker natur.
Carin svarade att vi i specifika ärenden kan bjuda in andra myndigheter eller organ, om det
finns ett intresse för föreläsare i gruppen.

3. Information om kommunens naturvårds- och friluftsarbete
Carin och Ann-Catrin berättade kort om park- och naturenhetens verksamhet. En kort
sammanfattning av de olika projekt som pågår skickas ut till mötesdeltagarna, enligt
önskemål.
Ylva efterlyser samarbete med Krusenbergs naturvårdsförening.
Henrik ifrågasätter Grönstrukturplanens antagande och undrar om det finns en strategi för att
bevara områden. Carin svarar att hon inte vet hur processen gick till i samband med
Grönstrukturplanens antagande. Gällande strategi att bevara områden finns det ingen sådan.
Terry undrar om Valloxen och de samarbetena, även kring baden. Ann-Catrin svarar att de
bad som finns underhåller vi på park- och naturenheten.
Leif berättar att det finns en inventering som gjorts av Wallox Säby för att bilda naturreservat
Ingela påpekar att scouterna är väldigt intresserade av tillgång till Valloxen, tex i form av
platser för iläggning av kanot och tältning.
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4. Önskemål om dagordning för nästa möte
Önskemål om ärenden som ska föredras på nästa möte kan skickas till knivsta@knivsta.se .
Hänvisa till naturvårdsrådet i mailet.
I samband med att kallelse till nästa möte skickas ut kommer det också att finnas möjlighet
att inkomma med önskemål.
5. Övriga frågor
Carin informerade om en Workshop om Uppsala läns framtida utveckling den 28/11 kl 15-18
om. Worskhopen arrangeras i semverkan mellan Knivsta kommun och Region Uppsala. Ann
berättade att 5 personer från föreningsrådet kommer att delta.
Carin informerade också om att Länsstyrelsen Uppsala bjuder in till en dag om regionala
skogsprogrammet den 28e november i Uppsala.
Marie vill gärna fortsätta samverkansprojekt kring årummet. Medel för ett sådant projekt
skulle kunna sökas från den allmänna arvsfonden eller Lieder.
Henrik frågade om en slamdepå vid Wallox-Säby. Carin hänvisade honom till kommunens
miljöenhet för mer information om den.

6. Sammanfattning av mötet och avslutning
Frågan om hur vi kan göra det meningsfullt att delta i rådet ställdes.
Ulf sade att det blir meningsfull om kommunen tar upp 2-3 frågor som kommunen tycker är
viktiga och sam föreningarna kan ta ställning till innan de kommer på mötena. Det är ett sätt
att effektivisera mötena.
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