Protokol I styrelsemiite
Styrelsemote nr 5 for Osbybadets Vdnner den 14 november 2A19

TTANVNNANDE
Lars Av6llan
Jan Boberg
Clarence Reuterswdrd Sr
Gunilla Friis
Margit Svensson

1. MOTETS OPPNANDE
Ordf.Lars A. hblsade alla vdlkomna och forklarade motet oppnat.

2. VAL AV SEKRETERARE
Styrelsen beslutade att vdlja Jan.B att fora protokoll under motet

3. VAL AV JUSTERINGSPERSON
Styrelsen beslutade att vHlja CIarence.R att justera protokollet.

4. GODKAruruNruOE AV DAGORDNINGEN
Styrelsen beslutade att godkdnna dagordningen.

5. FOREOAENOE PROTOKOLL
Styrelsen beslutade att godkdnna foregSende protokoll
september 2A19.

frin

mote nr 4 den 12

6. KONTAKTER MED KOMMUNEN
-Kultur o Fritid
Styrelsen beslutade att Lars.A fortsHtter att upprdtthSlla kontakten med
KoF,dock inte med Robert N. -som vi ska forsoka kring96- och istiillet bearbeta
HSkan A. (som dessutom skall f3 en blomsterbukett ndr han Stervdnder till KoF).
Vi ser dven framemot.motet den 5 dec ,ddr vi presenterar oss for Djursholms
Forntid & Framtid
-Tekniska kontoret
Vi m6ste gi h6rdare fram gillande sjorenoveringen. BSde Jan Bergsten och
Robert N. ska
f5 det svettigare.
-Miljii och HSlsa
Vi konstaterade att enligt tillgdngliga underlag- som finns-mir Osbysjon diligt.

7. Kontakterna med Osbysiiins venner
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Vi skall utveckla kontakten med OV ,di dom sitter pi kunskap och erfarenhet 2(3)
sedan 1990.
Vassen dr nu delvis klippt men den kommer INTE att fraktas bort ,vilket innebdr
att mycket ndring kommer att 6terg3 till sjon.

8. Forskarkontakter,andra experter och grannkommuner
Lars har en bra kontakt med Brian p5 SLU. Vi skall ocksS kontakta Vdxsjo
kommun som har viil dokumenterad kunskap om rengoring av sjoar. Bl.a sjon
Trummen.
Osbysjons Vdnner kommer att bilda en expertgrupp p5 f g. Vandringar runt sjon
med experter kommer dA att ske. Vi hoppas kunna ingS i den gruppen.
9.

Hiistanldggningen och dess piverkan

Vi konstaterade att det finns ytterligare Stgdrder som behover ses om.
Bl.a "tdckdikning" for att samla vatten,dS det kommer ut 3ggr s6 mycket fosfor
forhillande till vad som kommer in.
Vi foreslog ocksi att man skulle kunna roja sly m.m runt sjon- framfor allt
nedanfor dammen mot sjosidan-detta for att skapa mer solljus som i sin tur
skulle kunna ge vdxtligheten storre mojlighet att ta upp ndring.
Stallet verkar ha uppgraderat sitt renings-seperationssystem i samband med
nybyggnationen.
Vi foreslog ett studiebesok for att konstatera detta. Vi vill ocksi veta vart
vattnet-vid spolning av stallplan-tar vdgen.
Till sist ska vi undersoka tillrinning fr6n hdsthagen till 6sbysjon, med
vdrmekamera.
Lars kollar ythyrning av en hyfsad vHrmekamera via BEVING.
1

0. Strategidiskussion

Vill kommunen att badhuset skall sti tomt till kommande badsdsong? Nej, det
vill dom inte. Ddrfor ska vi kringg6 Robert N. och forsoka sluta avtal med HSkan
A.(Lars tar fram hur ett sidant avtal )skulle se ut.
Vi beslutade att kontakta Krister Bergqvist (Ekeby GSrd) och Gunilla kontaktar
Torgny Lindbdck
for att dela 6sikter och erfarenhet.

12. HEMSIDAN
Lars ldgger upp bilder

pi

vSran hemsida.

13. FOREDRAG
Lars kommer att h6lla ett foredrag om Osbysjon och vir vision (6gV)om sjon,
med tillhorande badanlSggning.
Detta sker i samband med ndr Djursholms FoF.har sitt mote i Ban6rsalen
Djursholms Slott den 5 dec.k|.18.00.
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4.6SBYSJONS EKOLOGISKA STATUS

Vi konstaterade att
-Sjon dr inte overgodd- i kemisk bemdrkelse-d.v.s att halten av fosfor dr
forsumbar.
-Karparna bor fiskas ut och ddrefter bor sjon behandlas med aluminiumklorid.
-Vi konstaterade ocks6 att vid vassrojning blir vi av med ca 25kg fosforiir,vilket
dr bra.
-Vid senaste vassrojning,ddr vassen iiven klipptes under vattenytan,vet vi
fortfarande inte om vassen ska fraktas bort eller ligga kvar vilket INTE dr bra.

15.ENKLA MATNINGAR INNAN VI FATT KLARTECKEN
Clarence och T ser till att applicera en mdtlinjal vid bryggan.
Lars mdter partikelhalterna fortlopande.

16.MAL OCH VISION
-En levande sjo som andas friluftsliv.
-Enkel kioskverksamhet
-Markerad 50m bana
-Simskola med mojlighet att ta simmdrken.
-Bastu med varmvattendusch.
-Volleybollturnering och Boulebana.
-Dorrar p6 Dambadet(hytterna).
-Aterinfora gamla traditioner bl.a fackelsim mm.
-Badvakt.
-Dykarinspektion vid oppning av sdsongen.
-Flytponton.

17 .NASTA MOTE
Ndsta mote bestdmdes till den 6 februari 2A20 k|.18.00 hos
Torstensonsvdgen 7L

il
Jan Bcjperg
Sekreterare

T.

Clarence Reuterswdrd Sr
Justeringsman

