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Mötet inleddes med information från Monica
Det har kommit en inbjudan från Länsstyrelsen till Länsvattendagen den 24
september i Lövhult, årets tema är ”Åtgärder – från styrmedel till spett och spade”.
På eftermiddagen är det besök vid Lövhultsbäcken där Nässjö kommun
tillsammans med Emåförbundet har restaurerat en sträcka av Lövhultsbäcken i ett
s.k. LONA-projekt. De som är intresserade kan anmäla sig på länsstyrelsen hemsida
under kalender.
Monica har varit i kontakt med Peter Johansson, Emåförbundet och han tycker det
är roligt att vi har kommit igång med vår dagvattengrupp men han anser att vi ska
kalla gruppen för vattengruppen för att det är viktigt att behandla allt vatten i
kommunen. Han vill komma till vårt nästa möte för att berätta lite hur Vetlanda
och Eksjö kommun jobbar och hans erfarenheter av detta. Vi beslöt att Monica ska
kontakta Peter och bjuda in honom till nästa möte.
Monica informerade också om diskussionen som har förts via mail i Ingsbergssjöngruppen angående luftning av sjön under vintertiden. Det finns pengar i 2014 års
budget för detta. Sigvard har varit i kontakt med ett företag ”airTURBO” och
troligen kommer några att åka till Linköping, för att titta på maskinen så den passar
i Ingsbergssjön samt kolla ljudnivå.
Patrik informerad om att NAV har fått föreläggande från länsstyrelsen angående
diket som de har grävt i Sörängen. NAV har anlagt en damm som ska ta hand om
dagvatten från industrierna i området, från dammen har de rensat gamla diken samt
grävt nya. NAV har träffat Emåförbundet och länsstyrelsen på plats för att reda ut
vad som har gått fel. Länsstyrelsen anser att vissa delar av diket har blivit för djupt
och att det behövs mer sten i diket. NAV kommer att åtgärda detta inom snarast.
Problem har uppstått där NAV och tekniska serviceförvaltningen har försökt att
hitta en lösning när det gäller ”koporten” som finns under rv32. Dagvatten från
Statiol/Sibyll m.m. rinner via ”koporten” och ut över området. Nu när området
exploateras/byggs stannar vattnet i ”koporten” och det accepterar inte av
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Trafikverket. Förslag är att från ”koporten” grävs ett dike längs med rv 32 och
Atteviks tomtgräns fram till ungefär kommunens informationsskylt och befintligt
dike. Ett annat alternativ är att fylla igen hela ”koporten” men det är mycket dyrt.
NAV har tagit fram en prioriteringlista utifrån PM ”Förslag till åtgärder för
fördröjning av dagvatten inom del av Nässjö tätort” upprättad av Göran Lundgren.
NAV:s prioritering är följande
1. Åtgärd nr 21 ”Det finns en befintlig dagvattenledning som korsar
järnvägsområdet väster om kv. Äspingen. Möjligheten att få utnyttja ledningen för
avledning av dagvatten väster ut mot Runnerydsjön skall kontrolleras med
ledningsägaren” NAV har skrivit avtal med ledningsägaren och kommer att utför
åtgärden under året
2. Åtgärd nr 1 ”Befintligt utloppsdike till Runnerydsjön rensas upp från bl.a.
nedfallna träd, cyklar och annat skräp”.
och 2 ”Ett nytt dagvattenutlopp utförs från dagvattenledningen i Runedalsgatan
öster ut till befintliga utloppsdiket” Rensning av utloppsdiket kommer ske under
året samt ska de ta fram ett förslag på hur man kan lyfta upp dagvattnet till
markytan istället för kulvert. När NAV har arbetat fram ett förslag ska Åsa och Erik
arbeta vidare för att få in vattnet i områdesplaneringen. Ett färdigt förslag kommer
vara klart under 2014 och utförand kommer ske 2015.
3. Som nummer 3 på listan ska NAV (Göran Strand) försöka hitta en lösning i
området vid kvarteret Triangeln, på grönområdet för att ta hand om dagvattnet.
Det finns inget förslag i PM:et just på denna plats men kan komma in under åtgärd
13.
4. På prioriteringslistan ligger även projektering av VA och omhändertagande av
dagvatten på Folkets Parkområdet.
Monica tog upp problemet med dagvattnet från industriområdet i Norrboda och
TURA, åtgärd 28 ”Söder om Träsländavägen och norr om Östra vägen föreslås att
ett större dagvattenmagasin anläggs på båda sidorna av den befintliga cykelvägen
för att fördröja och rena dagvattnet från befintliga och planerade planområden.
Härefter leds vattnet vidare norr ut till befintliga dikessystem”. Det finns ett annat
förslag på hur man kan åtgärda problem i ”Förstudie av Kvarnbäcken,
biotopkartering, åtgärdsförslag och sammanställning vattenkemidata”. Monica ber
Peter att ta upp detta vid nästa möte.
NAV har inventerat alla sina gamla handlingar, de tror att de har alla utredningar
som har gjorts i kommunen. Dessa handlingar kommer under sommaren
digitaliseras och en lista över alla handlingarna kommer att upprättas.

Nästa möte tisdagen den 7 oktober klockan 9:00 – 12:00 i Direktören på Miljö- och
byggkontoret. Kallelse skickas via mail. Glöm inte att anmäla er för jag bjuder på fika.
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