Hillesjöns framtid
Tord Bodin
Under århundraden har människor färdats vägen
genom Hille och sett såväl Mårdängsjön som
Hillesjöns blanka vattenspeglar.
Det var den naturliga vägen att färdas på "hyllan"
mellan dessa båda sjöar.
Som alla vet syns allt mindre av Mårdängsjön och
fågellivet har avtagit inte minst bland vit fågel när
de inte längre kunde sätta sig på rastplatsens
dukade bord.
Den historiska vägen mellan dessa båda sjöar fick
en annan sträckning och Hille kom att hamna på
sidan om. Nu är det inte historia detta repotage
skall handla om utan om framtiden och då
Hillesjöns framtid.
Det är en grupp entusiaster med Mats Elfving som
primus motor som under ett antal år lagt ned
oräkneliga timmar på att återskapa sjön till det
den en gång var.
Med detta har man också lyckats och idag kan
Hille kyrka åter låta sitt torn kasta sin spegelbild i
sjöns blanka vatten.
Arbetet drivs under namnet "Hillesjöns framtid"
och eftersom det är framtid håller sig också
arbetsgruppen med en egen hemsida och det är
från den vi fått tillåtelse att återge
faktauppgifterna.
Verksamheten bedrivs i regi av Hille Varva
Skifteslag,en sammanslutning av markägare kring
sjön och även sjöns formella ägare.
Det är i huvudsak inom fyra områden man arbetar
nämligen:
- Vass- och näckrosröjning,
- Röjning och underhåll av vandringsleder runt
sjön för att öka tillgängligheten och möjlighet att
nyttja sjön och dess omgivningar.
- Vidare båt- och badplats i Kyrkviken nedanför
kyrkan och sist men inte minst,
- Olika arrangemang för att sprida information
och knyta intresserade till arbetet. De mest
förekommande är familjedagen där fisketävlingen
"Bottennappet" ingår något som hålles både
sommar och vinter.
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Mer än 90 procent av sjöns areal har ett djup på
mer än två meter, det är en källsjö och har inga
större tillflöden i form av åar och bäckar.
Den får i stället sitt vatten genom underjordiska
källor som omger delar av sjön, detta syns främst
vintertid då vakar kan uppstå invid isranden. Vid
starten av arbetet med Hillesjöns framtid
iordningställdes båtplatserna nedanför kyrkan och
även en badplats började ta form, badplatsen har
förbättrats under åren och under den gångna
sommaren har det varit något av Hilles riviera.
De som inte har båtar och bad som sitt intresse
kan i stället ge sig ut på den ca 10 km långa
vandringsleden runt sjön och där upptäcka
allehanda sevärdheter.
Det är ett beundransvärt arbete som utförts med
idella insatser från ett stort antal personer.Det
mest resurs- och tidskrävande av arbetet idag är
att hålla tillbaka sjöns naturliga tendens till
igenväxning.Det är detta arbete som gör och
avgör "Hillesjöns framtid".

Vad är då Hillesjön?
En sjö vars yta är ca 165 ha och med ett största
vattendjup på ca 3,5 meter.
Grundaste delarna i sjön finner man mot
kyrkviken där både båt- och badplatsen är
belägen.
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