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Hej Mikael, tack för ditt mail.
Jag och vi i föreningen ser också det stora värdet i att man tar bort den klippta vassen och näckrosorna och det är
också ett angeläget mål vi arbetar för. Som vi ser det finns dock en hel del som skall till innan vi nått dit.
En till båt behövs. Det krävs två båtar som arbetar tillsammans för att kunna ta hand om det klippta innan det
hunnit flyta iväg för långt. Dessutom kan man inte använda båten med klippaggregat monterat för att också
samla klipprester. Klippaggregatet och saxarna är för mycket i vägen och man kommer inte få loss båten från
växterna när man kommit fram.
Den andra båten måste var minst lika stabil som den vi har nu och motorn bör helst till och med vara starkare
eftersom det är tungt att manövrera med klipprester. Den behöver även en mycket solid konstruktion med
gafflar i fören som enkelt kan hissas upp långt över vattenytan för att man skall kunna backa loss båten samt
ett specialgjort skydd för propellern så att inte växtrester som sträcker sig under båten trasslar in sig i den.
Vi behöver flera angivna platser för att ta upp klippet. Man kan inte samla vid ena änden av sjön och sedan
åka iväg någon kilometer för att kunna lämna av den man har samlat ihop. Platserna måste vara
välkonstruerade så att man lätt kan komma in med båten och sedan ut med den utan att få med sig det
klippta. Det krävs sedan en bra konstruktion med maskinkraft för att man rent praktiskt skall kunna få upp det.
Det behövs anvisad plats på land där man kan deponera det man har tagit upp.
Utöver alla dessa tekniska aspekter behövs det sedan tillräckligt många frivilliga krafter som gör jobbet. Det
tar längre tid att samla än att klippa så det skulle behövas ungefär tre gånger så många volontärtimmar som
idag.
Med tanke på att föreningen idag lever enbart på ideellt arbete, frivilliga medlemsavgifter och donationer och ännu inte
blivit helt skuldfri efter inköp av båt och klippaggregat så dröjer det innan vi nått så här långt ifall det skall ske helt med
egna krafter.
Vi är däremot alla övertygade om att det värsta vi kan göra är att sluta klippa och det bygger på vår erfarenhet och
iakttagelser av vad som händer med sjön.
Du frågar i ett annat mail vad jag menar med reviderad handlingsplan. Det handlar då främst om hur man skall förhålla
sig till ovanstående. Vilka resurser finns som kan bidra till att vi når målet? Vilka roller skall var och en ha och hur
hanterar vi problem på vägen?
Nu har mycket av vår tid och kraft fått läggas på att möta krav och villkor från myndigheter både rörande hur vi arbetar
med sjön och efterdyningar av dammrekonstruktionen. Tid och kraft som hade varit bättre för alla om vi kunnat använda
till vår huvuduppgift samt till att värva fler medlemmar och stärka ekonomin. Frågan är då om vi med ett förnyat möte
kan samla olika aktörers aspekter till något gemensamt kraftfullt verktyg.
Vänliga hälsningar
Olof Agner
Ordförande
Föreningen Hillesjöns Framtid

Den 20 november 2014 08:55 skrev <mikael.ekman@gavle.se>:
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