
 

Verksamhetsberättelse 2013-2014 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande: Jessica Rydell 
Ledamöter: Lars Elfversson (vice-ordf.), Ann-Marie Petersson, John Green, Kerstin Ahlberg, Håkan 
Abrahamsson, Bo Nyman, Henry Islo. 
Ersättare: Cathrine Johansson, Mats Olsson, Leif Hjärtstrand, Majvor Olsson. 
 
Samordnare (kassör och sekreterare) var Renate Foks, även projektledare i Ostkustens Vattensamling 
  
Styrelsen har haft 7 stycken protokollförda styrelsemöten, varav 1 telefonmöte. 
Utöver detta har Vattenrådets styrelse: 
• Organiserat Vattenexkursionen längs med Ljungbyån med över 30 deltagare, 21 september. 
• Organiserat en tipspromenad längs Ljungbyån i Ljungbyholm, 21-28 september. 
• Undersökt underlagen för småskaliga åtgärder i Ljungbyån och tagit fram åtgärdsförslag. 
• Tagit del av ny information och nyaste statusklassningen från Länsstyrelsen. 
• Planerat för årsmöte och vattendagen 22 mars 2014 med föreläsningar och workshops. 
 
Vattenrådets styrelsemedlemmar har dessutom deltagit i Vattenrådens dag i Tomelilla 10 oktober 2013 
och möten om samordnad recipientkontroll i Ljungbyån. 
 
Ordförande Jessica Rydell har representerat vattenrådet i styrgruppen för Ostkustens Vattensamling där 
vattenrådet samarbetar med andra vattenråd. 
 
Den 22:e mars 2013 firades Världsvattendagen genom att vattenråden i Ostkustens vattensamling bjöd in 
skolor och restauranger i regionen att servera kranvatten under måltiderna. 3 skolor, varav 2 i Kalmar, och 
7 restauranger i Kalmar deltog. I samarbete med Kalmar Vatten gjordes en aktion på stortorget där under-
skrifter samlades in och politikerna uppmanades att leva på en 10 liters dunk med vatten under 24 timmar. 
Ordförande Jessica Rydell var en av dem och hennes dagbok finns att läsa på www.vattensamling.se  
 
En arbetsgrupp om glasbruksdeponier har startat och gjort en liten studie om kiselalger i vattendragen, som 
presenterades under vattenexkursionen. 
 
För styrelsen har samordnaren sökt tillstånd för att restaurera Vassmolösa våtmark (genomförande våren 
2014) och sökt LOVA-bidrag till fortsättning av samarbete och studier/kartläggning (Vattensamling i 
Kalmarsund). Samordnaren har haft samråd med Länsstyrelsen angående biotopåtgärder i Ljungbyån. 
 
Vattenrådets arbete har uppmärksammats på vattenrådets hemsida 
www.vattenorganisationer.se/ljungbyan,den gemensamma sidan www.vattensamling.se  
och genom ett nyhetsbrev (december 2013). 
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