Verksamhetsberättelse 2012-2013
Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Anders Hägg
Ledamöter: Allan Niklasson, Jan-Olof Thorestensson, Roland Williamsson,
Bo Jonsson, Daphne Thuvesson, Kerstin Ahlberg, Lennart Storm, Lennart Östersten,
Harald Persson
Ersättare: Aron Cedergren, Bo Nyman, Ingemar Einarsson, Per Ahlgren, Carl Johan
Andersson, Anders Franzén, Jörgen Engdahl, Anders Gratte
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 3 stycken protokollförda styrelsemöten.
Utöver detta har Vattenrådets styrelse:
Kartlagt olika platser för åtgärder och förbättringar på en karta och excel fil
Genomfört Vattendragsvandring från Tokabo till Lindforsen (1 april)
Genomfört vattendragsvandring längs med Halltorpsån vid Värnanäs (10
november).
Startat arbetsgrupper för fortsätt arbete med åtgärder (bland annat vid
Tokebo, Fulvik och en grupp som ska jobba med fiskvandringar).
Anordnat ett utbytesmöte med länsstyrelsen angående lokal kunskap och
framtagande av åtgärdsunderlag för avrinningsområden.
Presenterat vattenrådet på olika regionala och internationella möten (se
nedan).
Etablerat hemsidan www.vattenorganisationerna.se/hagbyan/.
Tagit fram en logotyp för vattenrådet.
Tagit del av resultater från inventering av Mört ut med en sträcka i Halltorpsån
– (utförs av Mönsterås kommun som del av ett större samarbete i regionen).
Deltagit i Världsvattendagen, 21-22 mars, genom att uppmana och utmana
skolor och restauranger att servera endast kranvatten denna dag.
Anordnat årsmöte 23 mars 2013 med föreläsning om fiskekologi.
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.

Workshop ”uppföljning åtgärder/vattenförvaltning”, arr: Kalmar kommun och
Linnéuniversitetet.
Vattenrådets dag i Alvesta (arr: Vattenmyndigheten), utbyte med andra
vattenråd.
Samrådsmöte om vattenförvaltningen 2015-2021 (arr: Ostkustens
Vattensamling och vattenmyndigheten) och presenterat vattenrådets arbete.
Ordförande har representerat vattenrådet i styrgruppen för Ostkustens
Vattensamling som har ett samordnade arbete med fler vattenråd – finansiering
från LEADER. www.vattensamling.se

2013-03-20
Ordförande

För styrelsen Anders Hägg,

Verksamhetsplan för 2013
Fortsätt arbetet med vattenrådsdialogen:
o Samla information under våra aktiviteter/vattenvandringar,
o Få mer insikt i vattenmyndigheternas kommande
åtgärdsunderlag och jämför vår lista med underlaget.
o Presentera informationen på hemsidan.
Genomföra flera vatten(drags)vandringar: en vandring under våren
och en under hösten. (vårvandring vid Hultebräan)
Olika arbetsgrupper ska jobba med konkreta åtgärder med
finansiering av Ostkustens Vattensamling ( till exempel: Fulvik,
Tokebo och fiskvandring)
Allmän: engagera nya medlemmar och markägaren,
kunskapsutveckling vattenrådsmedlemmar och informera allmänheten
om verksamheten.

