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Hej Mikael

Det jag bifogar här är de handlingar som vi i föreningen haft tillgång till angående inköp av båt och klippaggregat. Jag
har också pratat med Peder Basth som var vår representant i mötena med er och Länsstyrelsen och enligt honom
framfördes aldrig några sådana villkor för bidragen, han har inte heller fått några protokoll med sådant innehåll. Så det
du skriver om krav på att ta upp det klippta blev en obehaglig överraskning. Till skillnad från vad du skriver så är vi
starkt tvivlande på att det skall vara sämre att klippa än att inte göra det. Det vi sett hittills är att alla obearbetade delar
av sjön - med undantag av de djupaste delarna - mycket snabbt växer igen till en tät massa av näckrosor och sedan av
vass som gör det i stort sett oframkomligt. En sådan utveckling skulle vara ett dråpslag mot rekreation, friluftsliv och
fiske. Vår uppfattning är att det endast är vårt klippande som motverkar den utvecklingen. 

I detta läge behövs en ny kraftsamling så att vi tillsammans kan komma fram till vad som är bäst för den här värdefulla
sjön och hur man skall nå dit med de resurser som står till förfogande. Jag förespråkar att vi i god tid innan sommaren
har ett möte med berörda aktörer så att vi kan få fram en reviderad handlingsplan utgående från nuläget och aktuella
förutsättningar.

För att så stora delar av vår styrelse som möjligt skall kunna delta behövs då att mötestid fastställs med god
framförhållning då flertalet av oss har arbeten som inte medger frånvaro med kort varsel.

Vi hade en avsikt att besvara den aktuella insändaren men efter dina mail kommit är det svårt för oss att veta vad vi
skall skriva. 

Vänliga hälsningar

Olof Agner
Ordförande Föreningen Hillesjöns Framtid

Den 19 november 2014 14:26 skrev <mikael.ekman@gavle.se>: 
[Citerad text är dold]
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