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Villaägarföreningar vid Kottlasjön
samt intresseföreningar

Information om föreslagna åtgärder mot algblomning i Kottlasjön
Hej!
Vi skriver till dig som representerar en villaägarförening vid Kottlasjön eller en förening
med intressen i Kottlasjön. Som vi tidigare meddelat planerar vi att mellan juli och
oktober 2017 genomföra åtgärder mot kraftig algblomning i Kottlasjön. Detta förutsätter
att beslut fattas i teknik- och fastighetsnämnden den 10 maj. Givet att detta är ett
förslag, vill vi redan nu informera om vad ett beslut att genomföra arbetet skulle
innebära i praktiken.
Den metod vi föreslår är en aluminiumbehandling av sjöns bottensediment, som på ett
effektivt sätt skulle kunna binda den fosfor som läcker ut i vattnet och orsakar
algblomningen. Aluminiumbehandlingen utförs från en pontonpråm som rör sig
långsamt och metodiskt över sjön och behandlar botten från cirka två meters djup och
nedåt. Staden har tagit fram en djupkarta för Kottlasjön där omfattningen av
behandlingen framgår, se bilaga. Omkring 75 % av sjöns yta är djupare än två meter.
Omfattningen kan minskas något på grund av rik växtlighet som kan hindra
arbetspontonen, men från tre meter och nedåt finns väldigt lite växtlighet.
Ofarlig metod som påverkar badsäsongen minimalt
Aluminiumföreningen är densamma som används för att ta bort fosfor ur sjövatten som
ska bli dricksvatten. I denna dos är den helt ofarlig för människor, djur och växter. Flera
sjöar i Stockholmsregionen har behandlats med gott resultat och långtidseffekt och inga
negativa effekter har konstaterats på växt- och djurliv. Redan efter några veckors
behandling har vattnet blivit klarare. Bad, friluftsliv och fiske kan pågå som vanligt
under sommaren, förutom i direkt anslutning till arbetspontonen och etableringsplatsen.
Arbetet är begränsat till vardagar mellan klockan 8 och 17 och ger inte upphov till
störande buller. De mindre störningar som kan uppstå pågår under kort tid (vid på- och
avetablering). Tydlig skyltning på platsen kommer att informera om projektet.
Etableringsplats för arbetet
För att genomföra arbetet behöver entreprenören en etableringsplats och förvaringsyta
på land från slutet av juni till senast sista oktober. Platsen måste ligga i strandkant med
tillräckligt vattendjup, vara tillräckligt stor och nås via farbar väg. Staden har tittat på
olika platser och kommit fram till att den bästa platsen är öster om barnbadet, i sjöns
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västra del, se bifogad karta. Andra platser har undersökts: vid Breviksbadet är sjön för
grund och smal, det gamla vattenverket vid Sjöhagsvägen ska byggas om och
markarbeten pågår under sommaren. Vid stranden i förlängningen av Badbergsvägen
rör sig många människor och området är strandskyddat.
Den föreslagna etableringsplatsen nås via Pilvägen. Det betyder att cirka 300 m2 vid
stranden kommer att inhägnas med hjälp av 4-5 containers och staket. Gångstigen som
berörs stängs av men alternativ gångväg finns. Antalet transporter till platsen är
begränsat till cirka fem lastbilar under tre veckors etablering i slutet av juni och vid
avetablering senast i oktober. Däremellan begränsas transporterna till ungefär en lastbil
per vecka. För att ta sig till och från arbetspontonen som ligger ute i sjön, använder
personalen en liten motorbåt. För detta behövs en mindre flytbrygga från stranden.
Mark- och rättighetsinnehavare
Som framgår av kartan hamnar några privata fastigheter inom arbetsområdet. Berörda
fastighetsägare och kända innehavare av vattenrättigheter kommer att få information per
brev och åtgärderna kommer att kungöras i lokaltidningen. Det är ändå bra om den som
berörs så tidigt som möjligt meddelar oss via e-postadressen nedan om det finns hinder i
vattnet utanför 2-metersgränsen, till exempel förtöjningsfundament för bojar, slangar
eller annat. Arbetspontonen har ekolod som ”ser” det mesta och GPS för att navigera,
men det är ändå viktigt att få uppgifter om eventuella ledningar och annat på sjöns
botten och i vattnet.
Vi hoppas du har möjlighet att delge berörda inom din förening denna information. Har
du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Malin Fransson, tel 08-731 30 29
eller e-post: malin.fransson@lidingo.se. Mer information om projektet kommer att
publiceras löpande på stadens webbplats: www.lidingo.se.
Med förhoppning om en framtid utan algblomning och ett klarare vatten av god kvalitet
i Kottlasjön.
Vänliga hälsningar
Malin Fransson
Projektledare
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Bilagor
 Djupkarta Kottlasjön
 Föreslagen etableringsplats

Kottlasjön, djup under 2 meter.
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