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Frågor och svar
Om Föreningen Hillesjöns Framtid



Vilka står bakom Föreningen Hillesjöns Framtid?
Det är en ideell förening som representerar sina medlemmar. Medlemskap är öppet för alla. Avgiften för
2013 är 450kr och är ett viktigt sätt att stödja arbetet för Hillesjön.



Vad gör föreningen?
Huvudaktivitet för närvarande är att klippa och hålla efter vegetationen i sjön.



Var och hur ofta klipps det?
Klippandet är koncentrerat till området vid Kyrkviken i Hille och utanför Hillsjöstrand men i största
möjliga utsträckning även resten av sjön några gånger per sommar för att hindra en total igenväxning där.
Valet av plats att klippa styrs till viss del av vindriktningen så att mängden som flyter in på badplatser och
i vikar minimeras.



Vore det inte bättre att ta upp det som har klippts i stället för att lämna det i sjön?
Det vore absolut bäst på många sätt att ta upp det klippta direkt när man klipper och ambitionen är att
kunna göra även detta på sikt. Det skulle dock kräva betydligt större resurser än föreningen har tillgång
till i dag.



Hur skall man ta hand om de växter som ändå flyter iland på badplatser och i vikar?
Verksamheten för att behålla Hillesjön som en öppen sjö är en angelägenhet för oss alla. Därför behövs
insatser från alla berörda när man skall rensa bort klippta växter.



Är det meningsfullt att hålla på att klippa när det fortsätter växa igen?
Det är absolut meningsfullt. Man ser en stor skillnad mellan områden där vi klipper regelbundet och
övriga delar. Där vi inte klipper blir vegetationen tät som en matta och vassen spirar. Klippandet blir
däremot inget avslutat arbete utan måste fortgå kontinuerligt.



Hur regleras vattennivån i sjön?
Reglering av vattennivån fungerar genom en fast fördämning i Verkmyraån. Denna har
byggts i ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Gävle Kommun, Hille Varva
Skifteslag, Föreningen Hillesjöns Framtid med flera, finansierad bland annat med stöd från
den Lokala Naturvårdssatsningen och Gävle Kommun.



Hur kan jag stödja verksamheten?
I första hand stödjer du föreningen genom att bli medlem, avgiften år 2013 är 450 kronor. Du kan även
välja att betala in en summa som donation. Avgiften eller donationen betalas in på plusgiro 20 99 39-8.
Vill du också hjälpa till själv i verksamheten så kontakta någon i styrelsen. Aktuella kontaktuppgifter
finns på hemsidan

Du kan läsa mer om sjön
och verksamheten på
www.hillesjon.se.

