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§ 1 Godkännande av dagordningen, val av justerare,
anmälan av protokollet från förra sammanträdet
Dagordningen godkändes. Protokolletjusteras av ordföranden
och vice ordföranden torsdag den 19 december Det anmäls sedan
vid stadsdelsnämndens kommande sammanträde.

§ 2 Diskussion och planering av eventuellt allmänt
möte om Magelungen - Åsa Andersson på besök från
miljöförvaltningen
Åsa berättade att badplats i Fagersjö och muddring har utretts
tidigare. Det skulle bli alltför kostsamt med risk för igenväxning
mom några år. Fagersjövikens ekologiska värde är bra. Sjön är på
sina ställen bara 1-1 ½ meter djup, solen lyser ända ner till botten
vilket gynnar sjöns växtlighet. Miljöförvaltningens uppgift är att
se till att EU:s bindande vattendirektiv om God ekologisk status
uppnås till 2021.
Magelungen sänktes på 1800-talet med uppemot ett par meter för
att på så sätt vinnajordbruksmark. Bortledning av vattnet gjorde
tillrinnmgen till sjön minskade vilket har orsakat dagens problem
med vattenväxthghet. Om en mindre muddring genomförs är det
risk för att sjön snart växer igen. En annan följd av muddring är
att den biologiska mångfalden minskar.
Djupare delar av Magelungen har omfattande problem med fosfor
som har bakgrund i att sjön Trehörnmgen haft ett reningsverk av
mindre god kvalitet vilket har lett till att utsläpp hamnat i
Magelungen. I budget för 2020 finns aluminiumfällning med som
åtgärd för att binda fosforn så att den inte längre bidrar till
övergödnmgen sjön. Åtgärden ska samfinansieras med Huddinge
kommun.
Åsa fick frågan om intresseföreningar för Magelungen fått vara
med och påverka det lokala åtgärdsprogrammet för sjön. Svaret
är Ja, Magelungens Vänner har deltagit i en referensgrupp.
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Motstridiga mtressen finns om hur man vill att sjön ska
utvecklas. Allmänheten önskar att de rekreativa intressena
tillgodoses som en vattenspegel och badmöjligheter
Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten med flera har till uppgift
att arbeta för den biologiska mångfalden samt God vattenstatus
enligt vattendirektivet. Fagersjöviken har idag fågelliv och gott
om fisk. Det är kvaliteter som det kanske kan satsas mer på och
informeras om. Skyltar/informationstavlor skulle kunna placeras
ut vid Magelungen. Ett annat förslag, som tidigare varit aktuellt,
är ett fågeltorn.
I lokala åtgärdsprogrammet för Magelungen är ett av uppdragen
att öka tillrinnmgen till sjön. Detta ska göras genom att
exempelvis nya byggprojekt ska innefatta lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD) som kan återföras till
Magel ungen.
Tunnlarna till tunnelbanans Högdalendepå förläggs under
grundvattennivån. En ide var att låta tunnelbanetunnels
mläckande vatten föras vidare till Magelungen. Men vattnet ska
istället ledas till Drevviken.
Fråga som kom upp i detta sammanhang: Tar Ågesta golfbana ut
mer vatten än de har tillåtelse till? Ingen hade svar på frågan.
Några frågor/ideer krmg föreslaget möte våren 2020:
• Medverkande på mötet antas vara miljöförvaltningen,
Stockholm Vatten och målgruppen är lokala föreningar
och allmänheten. Stadsdelsnämnden/Miljörådet bjuder m.
• Vilka frågor ska allmänheten få svar på?
• Vilka frågor ska nämnden få svar på?
• När ska mötet hållas?
• Kostnader och nsker för muddring ska presenteras.
• Lokal för mötet bör vara centralt belägen exempelvis
biblioteket. Möte kan även hållas utomhus (blir i så fall
längre fram i vår)
• Vem ska leda mötet?
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•

Miljörådet formulerar syfte, agenda med mera till nästa
möte.

§ 3 Övriga frågor
Lisa undrade hur miljöförvaltningen kommunicerar sitt arbete på
Facebook och andra digitala plattformar Åsa berättade att en
kommunikatör just anställts för att föra ut vattenfrågorna på olika
sociala medier

§ 4 Nästa sammanträde
Datum för nästa sammanträde bestämdes till torsdag den 30
januari kl 16.00-17 00 i lokal Sunne på Storforsplan 36.

§ 5 Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutade sammanträdet.
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