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Styrelsen har bestått av: 
Ledamöter: Anna Thore (ordförande), Sune Axelsson, Johnny Blocksjö, Catherine Johansson, 
Eilert Bergström, Mats Larsson, Ulf Rönner, Anders Heiding, Örjan Ivarsson, Olof Engstedt 

 
 
Under året har vattenrådet bytt samordnare/sekreterare. Till den 31:e mars 2012 var 
Pernilla Landin samordnare, från den 15:e maj ersätts hon av Renate Foks. 
 
Styrelsen har haft 4 stycken protokollförda styrelsemöten, varav 1 telefonmöte. 
 
Under året har Vattenrådets styrelse: 

 Kartlagt olika platser för åtgärder och förbättringar som lagts ut på Google maps och 
hemsidan (lokala vattenkartan). 

 Anordnat en vattenvandring vid Stävlö (11 november), där en fosfordamm har 
anlagts och där en gäddvåtmark håller på att bli verklighet. 

 Startat samarbete med Rocknebyskolan (vattenworkshop 26 mars och vattenlåda) 

 Tagit beslut att stödja anläggandet av en fosforfälla vid fiskeodlingen i Hultsby med 
åtgärdspengar från Ostkustens vattensamling. Kontinuerlig uppföljning kommer att 
ske och utföras av Linnéuniversitetet (LNU). 

 Startat arbetsgrupper för fortsätt arbete med åtgärder (bland annat vid 
Årshultemåla, Snärjebäcken, Stävlö och Skogens Vatten). 

 Besökt Läckeby Waters anläggning i Kalmar. 

 Deltagit i samråd angående More Biogas etablering i Läckeby . 

 Presenterat vattenrådet på olika regionala och internationella möten (se nedan). 

 Etablerat hemsidan www.vattenorganisationerna.se/snarje/. 

 Tagit fram en logotyp för vattenrådet. 

 Föreslagit namnbyte till Norra Möres vattenråd. 

 Deltagit i Världsvattendagen, 21-22 mars, genom att uppmana och utmana skolor 
och restauranger att servera endast kranvatten denna dag. 

 Anordnat årsmöte 21 mars 2013 på Kalmar Vatten med föreläsning om dagvatten. 
 
Vattenrådets styrelsemedlemmar har deltagit i:  

 Workshop och föreläsning ”Uppföljning våtmarker som näringsfälla”, arr: Kalmar 
kommun och Linnéuniversitetet. 

 Utbildningsdag om vattenråd, VISS och vattenförvaltning, arr: Länsstyrelsen i Kalmar. 

 Vattensamling (arr. Kalmarsundskommissionen och MOMENT) i Torsås. Fokus på 
möjligheten att genomföra små, kostnadseffektiva vattenförbättrande åtgärder. 

 Slutkonferens för MOMENT-projektet där vi presenterat vattenrådet, 
åtgärdsprogram och lokal vattenkartan. 

http://www.vattenorganisationerna.se/snarje/


 Workshop; uppföljning åtgärder/vattenförvaltning, arr: Kalmar kommun och 
Linnéuniversitetet. 

 Vattenrådets dag i Alvesta (arr: Vattenmyndigheten), utbyte med andra vattenråd. 

 Kalmar Kommuns olika Medborgardialoger, där vattenrådet har efterlyst medlemmar 
och markägare. 

 Samrådsmöte om vattenförvaltningen 2015-2021 (arr: Ostkustens Vattensamling och 
vattenmyndigheten) och presenterat vattenrådets arbete. 

 Deltagit i studieresor till Kaliningrad i MOMENT projektet 
 
 

Ordförande har representerat vattenrådet i styrgruppen för Ostkustens Vattensamling 
som har ett samordnade arbete med fler vattenråd – finansiering från LEADER. 
www.vattensamling.se 
 
Ordförande har dessutom representerat vattenrådet och berättat om dess arbete i 
Kalmarsundskommissionen, på internationella musselkonferensen på Åland och under 
Almedalsveckan 2012.  

 
 

2013-03-21     För styrelsen Anna Thore, Ordförande 
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Verksamhetsplan för 2013 
 

 

 Fortsatt samarbetet med skolor, bland annat med en fältdag tillsammans med 
Rocknebyskolan 

 

 Styrelsemöten med fältbesök /externa möten  
 

 Vattenvandring Nävraån/irrigationsdammen  

 Vattenvandring/aktivitet med Skogsstyrelsen och Helgesbo gymnasiet.  
 

 Olika arbetsgrupper ska jobba med konkreta åtgärder tillsammans med markägaren med 
finansiering av Ostkustens vattensamling. Till exempel arbetsgrupp Mynning 
Snärjebäcken/Norra Dragsviken ska tillsammans med markägaren undersöka om man kan 
göra åtgärder för vattensystemet/fisket. Helst en arbetande publiksaktivitet.  
Andra arbetsgrupper är: Årshultemåla, Stävlö, Skogens vatten och Nävraån.  

 
Allmän:  

 Fortsatt arbete med lokala kunskaper/lokala kartan,  

 öka samarbete med företag och universitet,  

 engagera nya medlemmar  

 kunskapsutveckling.  
 
Vattenrådet ska vara drivande i frågor kring recipientkontroll, vattenundersökningar och uppföljning 
av åtgärder. 


