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Länsstyrelsen Z-län och Storsjöns sjöråd.
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Göran Johansson öppnar mötet med att hälsa alla välkomna. Till sekreterare utsågs Tomas
Blom.
Göran gav en kort bakåtblick i ärendet. Tomas presenterar I19’s förslag som i stora delar
överensstämmer med det förslag som Storsjöns sjöråd lade fram vid förra mötet.
Förslaget går ut på att helt ersätta de 30-tal bojar som nu utmärker området med
ensmärken.
Skillnaden är att det befintliga området omarbetas till att bli dels ett område med ankringsoch dykförbud, dels ett mindre område (Åsön) även med tillträdesförbud.

(ToBl)
Postadress

Box 9105
961 19 BODEN

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

0921-680 00

0921-686 98

info@i19.mil.se
www.i19.mil.se

Vid det nya föreslagna förbudsområdet Åsön skall de på land befintliga skyltarna
kompletteras med 5 – 6 st förbudsskyltar på bojar på vattnet på ett avstånd av 50 – 100
meter utanför ön. Exakt avstånd redovisas senare i ansökan till LST Z-län
Vid diskussion kring förslaget framkom följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I19 genomför markägarkontakter i syfte att få tillstånd till uppsättning av
ensmärken.
I19 insänder en ansökan till Länsstyrelsen avseende ändring av idag gällande
beslut.
I19 insänder en ansökan till Länsstyrelsen avseende tillstånd för uppsättning av
ensmärke i naturreservat på Andersön.
I 19 insänder en ansökan till Länsstyrelsen avseende tillträdesförbud i
vattenområdet runt Åsön
Länsstyrelsen remitterar ärendena till berörda myndigheter innan beslut.
Nuvarande bojar tas upp hösten 2010 alt vintern 2011. Arbetena med uppsättning
av ensmärken vidtar efter det att nödvändiga beslut är tagna samt att markens
beskaffenhet så medger mht årstid.
I19 säkrar mha amröjning arbetsplatser på Åsön för uppsättning av ensmärken på
OXA-kontaminerad mark.
Storsjöns sjöråd ansvarar för a’jourhållning av sjökort samt information efter
arbetet med ensmärkena är utförda.
Nuvarande plan är att arbetena bör vara avslutade under sommaren 2011.
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