
 

 

 INFORMATION TILL MEDLEMMAR I LAXÅSJÖARNAS   

 FISKEVÅRDSFÖRENING MED ANLEDNING AV 

 CORONAPANDEMIN. 

 Coronapandemin påverkar oss alla och begränsar möjligheten till mötesplatser 

 och traditionellt föreningsarbete. Styrelsen i föreningen bedriver arbetet genom 

 telefonkontakter och fysiska möten med färre deltagare. I skrivande stund är 

 årsmötet framflyttat till obestämt datum och därför vill styrelsen informera om 

 vad som hänt under det verksamhetsår som gått, samt vad som är på gång. Vi 

 gör det genom denna information på iFiskes hemsida samt direktutskickade 

 mail till våra medlemmar. 

 

 Uppdrag till styrelsen från årsmötet 2020 

  

 A. 

 Det stora uppdraget under året har varit samarbetet med föreningen Festholmen 

 och iordningställandet av parkeringsplatser, ny brygga, båtplatser och grillplats 

 med sittplatser vid Västra Laxsjön. Föreningen Festholmen har utfört detta på 

 ett mycket bra sätt och även skött om uppstädningen av området. Laxåsjöarnas 

 Fiskevårdsförening har stöttat arbetet genom ett bidrag på 4000 kr till 

 anläggningen. Samarbetet har grundat sig helt på beslutet som togs på senaste 

 årsmötet 2020. 

 

 B. 

 Samarbetet med föreningen Festholmen kommer nu att fortsätta genom 

 iordningställande av en bättre båtiläggningsplats vid Fiskarviken, Östra 

 Laxsjön. Laxåsjöarnas Fiskevårdsförening står då för kostnaden av ett lass grus 

 och föreningen Festholmen utför det praktiska arbetet på platsen. Detta arbete 

 är mindre omfattande än det vid Västra Laxsjön, men bidrar ändå till bättre 

 möjligheter att nyttja båtar vid fiske i Östra Laxsjön. 

 

 C. Vattenregleringen i Västra Laxsjön har ju skötts på ett oerhört dåligt sätt de 

 senaste åren och vattennivån enligt vattendomen har inte alls efterlevts. Nu har 

 Laxåvatten AB – som är ett kommunalt bolag – reagerat på alla inkomna 

 klagomål och kopplat in jurister. Ärendet hanteras av Mark- och 

 Miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt och en huvudförhandling var planerad 

 på Kunskapens Hus i Laxå den 15 december. Laxåsjöarnas Fiskevårdsförening 

 var inbjuden till förhandlingen, som, tyvärr, fick uppskjutas på grund av 

 Coronarestriktionerna som kom före jul. Vår förening är ändå nöjd med att det 

 äntligen händer något i denna svårlösta fråga.  

 

 Styrelsen vill avslutningsvis tacka för året som gått och arbetar vidare fram till 

 dess vi kan kalla till ett årsmöte som ges besökstillstånd. Ha det så gott och håll 

 ut! Vi måste tro att framtiden blir bättre för oss alla! 


