
 

Verksamhetsberättelse 2013-2014 

 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande: Anna Thore 
Ledamöter: Sune Axelsson (vice-ordf.), Olof Engstedt, Eilert Bergström, Anders Heiding, Cathrine Johansson, 
Örjan Ivansson, Ulf Rönner, Johnny Blocksjö och John Green 
Ersättare: Bo Nyman och Lennart Storm 
 
Samordnare (kassör och sekreterare) var Renate Foks, även projektledare i Ostkustens Vattensamling 
  
Styrelsen har haft 5 sammanträden, varav 1 telefonmöte. 
Utöver detta har Vattenrådets styrelse: 
• Varit på studiebesök hos Hultsby fiskodling och Sportfiskeanläggning (med det nya  
  kalkdiket), Rugstorps Gård och Århultemåla.  
• Undersökt underlagen för småskaliga åtgärder i Snärjebäcken samt tagit fram åtgärdsförslag.  
• Planerat årsmöte och vattendagen 22 mars 2014 med föreläsningar och workshops. 
• Beslutat att söka LOVA bidrag till fortsättningav samarbete och studier/kartläggning (Vattensamling    
  i Kalmarsund). 
 
Ordförande Anna Thore har representerat vattenrådet i styrgruppen för Leaderprojektet Ostkustens 
Vattensamling där vattenrådet samarbetar med andra vattenråd. 
 
Den 22:e mars 2013 firades Världsvattendagen genom att vattenråd 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 Anna Thore var en av dem och hennes dagbok finns att läsa på www.vattensamling.se.  
 
Styrelsemedlemmar Sune Axelsson och Johnny Blocksjö har deltagit för vattenrådet i arbetsgruppen om 
kalkdiken och fosforfällor som har börjat med uppföljning av kalkdiken i verksamhetsområdet. Provtagning 
utförs av två vattenrådsmedlemmar, Markus Törnberg och Johan Wegenke, som är utbildade miljöanalytiker. 
Utbildningsdag om fosforfällor organiserades tillsammans med Tommy Claesson på Linnéuniversitetet. 
 
Vattenrådet har medverkat i att ta fram nya skyltar vid Kalmar Dämme.  
 
Renate Foks och styrelsemedlem Örjan Ivansson har tagit fram förslag för åtgärd vid Århultemåla 
(vattenmagasinering och omlöpe) som har skickats på samråd till närboende och Länsstyrelsen. 
 
Sune Axelsson har för vattenrådet deltagit i fältutbildningen för lärare i Rocknebyskolan. Genom Ostkustens 
Vattensamling finansierade utbildningen och en vattenlåda med fältmaterial. 
 
Våtmarken vid Nyttorp följs upp av Sune Axelsson och medlem Stefan Herrlöf och data har granskats av Jan 
Hermann, våtmarksexpert på Linnéuniversitetet, och reningsfunktionen i våtmarken anses fungera bra. 
I juni har Sune och Stefan tagit emot representanter från Race for the Baltic och visat Nyttorp våtmark. 
 
 



Medlemmar i vattenrådet deltog i Vattenexkursionen längs Ljungbyån som anordnades av Ostkustens 
Vattensamling och Ljungbyåns Vattenråd. 
 
Vattenrådet har fått en ny hemsida: www.vattenorganisationer.se/norramorevr.  Den gamla sidan 
www.vattenorganisationer.se/snarje finns kvar med protokoll och information om verksamheter 2011-2012.  
 
Vattenrådets arbete har uppmärksammats på vattenrådets hemsida och gemensamma sidan 
www.vattensamling.se och genom ett nyhetsbrev (december 2013). 

 
2014-03-22, för styrelsen: Anna Thore, ordförande och Renate Foks, samordnare. 
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