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Stefan Hanna, kommunalråd
Örjan Berglund, v ordförande Vatten och Avfall AB
Tämnarens Vattenråds representanter Kiell Tofters (ordförande) och Birgitta Olsson
(sekreterare) hade begärt möte med Stefan Hanna och Örjan Berglund för att
presentera Tämnarens Vattenråds arbete med att restaurera sjön. Vattenrådet önskar
få Uppsala kommun delaktig i arbetet, eftersom sjön Tämnarens södra del ligger
inom Uppsala kommun. Övriga delar av sjön ligger i Heby och Tierps kommuner.
Sedan 1977 pumpas vissa år vatten från Tämnaren till Fyrisån för att säkerställa
vattentillgången för Uppsalaborna. Detta regleras genom en vattendom, som
Uppsala kommun äger. Sedan vattendomen fastställdes har samhällets intresse för
miljö och friluftsliv ökat, varför en ny vattendom med större fokus på sjöns tillstånd
är att föredra.
Tämnarens Vattenråd är en ideell förening, som sedan 2007 arbetat för att restaurera
sjön, samt öka det lokala inflytandet över sjöns framtid när EU:s vattendirektiv skall
genomföras. För att klara av detta uppdrag för Upplands största sjö inbjuder
vattenrådet Uppsala kommun att utse både politiker och tjänstemän (som Heby och
Tierp) att delta i dess arbete. Både kommun och vattenråd behöver detta samarbete
för att genomföra EU:s vattendirektiv, få mer kraft, kompetens och resurser i arbetet.
Som ett led i detta samarbete föreslår vattenrådet att en stor konferens ordnas under
våren 2013, där de tre kommunerna Uppsala, Tierp och Heby samt vattenrådet står
som inbjudare och arrangörer. Syftet med konferensen är att få lokala, regionala och
nationella beslutsfattare, intressenter och expertis att få intresse för
restaureringsarbetet med sjön samt få slagkraftig samverkan.
En utveckling för att få högre status och genomförandekraft i arbetet kan vara att
bilda ett vattenvårdsförbund med Uppsala kommun som delägare och aktiv
intressent. Om inget görs för sjön kommer den att inom cirka 200 år endast vara ett
dike, varvid Uppsala kommun inte har någon reservvattentäkt. Utöver förslag till
olika restaureringsåtgärder vill vattenrådet utveckla sjön och landsbygden omkring
till en attraktiv Tämnarbygd. Tämnarbygden inom Uppsala kommun är glesbygd
och kan aktiveras genom företagande, turism och besöksnäring. Ett lokalt
utvecklingsbolag bör kunna skaps för att utveckla företagsamheten i bygden.
Kommunikationer och infrastruktur bör även utvecklas.

Vi är tacksamma att vi fått företräde hos högsta ledning för Uppsala kommun och ser
fram emot ett nära samarbete gällande vattenvård enligt restaureringsplan,
utveckling av energi från slam och växtlighet, skapande av attraktiv Tämnarbygd
samt genomförande av konferens för beslutsfattare våren 2013.
Under samtalet framfördes förslag från Uppsala kommuns representanter att
vattenrådet bör kontakta Upplandsstiftelsen, Uppsala kommuns Miljövårdsråd samt
Vuxenskolan för samarbete.
Stefan Hanna skall undersöka om Jenny Oltner inom avdelningen för vatten, luft och
miljö kan representera Uppsala kommun i Tämnarens Vattenråd. Därtill bör en
politiker utses.
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