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 Protokoll styrelsemöte Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd, 15 
januari 2018, kl 18-21, kommundelskontoret Ljungbyholm 

 
 
Närvarande: Roland Williamsson (ordf.), Ann Gustafsson, Harald Persson, Bo Nyman, Sune Jonsson, Jan 
Andersson, Daphne Tuvesson, Ola Sennefjord (sekr)  
 
 
1. Ordf-Roland hälsade närvarande välkomna till dagens möte. 
2. Dagordningen godkändes 
3. Bo Nyman valdes till justerare 
4. Föregående protokoll lades till handlingarna. 
5. Vad händer i området? Runt bordet:  

 Hultabräan är nästan full och 6,5 kbm/s är dagens flöde i Hagbyån.  Mkt skum i åarna och även 
utmed kusten. Brunt vatten.  

 Jan berättar att musslorna mår mkt bra på de 4 linor som nu ligger ute. De borde skördas inom 
kort för att ej riskera att sjunka.  När skall de skördas är en frågeställning från vattenrådet?. 

 Nybro kommun har sammanställt en rapport om vandringshinder i Nybro kommun. 

 Susanna Minnhagen bjuds in till nästa vattenrådsmöte för att berätta om musselodlingarna. 
6. Rapportering av vad som har hänt i Projekt levande vattendrag sedan oktober. 
Ola redogjorde om dagsläget i Levande vattendrag: Kommande åtgärder i Hagby och Halltorpsån. 
7. Erhållit bidrag: Samrådsmöte. Info och planering 

 Ola informerade om de erhållna bidraget och vi diskuterade som ev ändamål. 

 Hur våra åtgärder påverka vårt klimat! Vatten och klimat håller ihop- forskare som jobbar med 
detta är ett alternativ från Daphne. 

 Plastreduktion. 

 Vattenbrist. 

 Hålla kvar vatten i landskapet. 
8. Erhållit bidrag: Utredningar sediment Halltorpsån 
Ola redogjorde att vattenrådet fått 25tkr för att kartlägga vattenkvaliten i Halltorpsån vid Ossians damm i 
Påryd. – Information om när provtagning sker vill vattenrådets deltagare!  
Förslag att höra med Linneuniversitetet om de är intresserade av att utföra det. 
9. Kommunikationsgruppen: arbetsgrupp som kommer lyfta vattenfrågor. Förslag på arbetssätt och 
idéinsamling.  

 Ola redogjorde för dokumentet som sammanställts av Kommunikationsgruppen och att de 
önskade bilder, små filmsnuttar  mm. 

 Vattenrådet vill ha tillgång till aktuellt dokument, och förslaget var att lägga dokumentet i 
dropbox. 

10. Fastställning av verksamhetsbeskrivning 2017 och plan 2018(se bilaga) 

 Ola redogjorde för de förändringar som föreslås. 
11. Ekonomi: Information och diskussion om utfall och budget(se bilaga) 

 Läggs till handlingarna och tas upp på årsmötet. 
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12. Fastställa datum för årsmöte 2018  

 Alt 1: 17/3    

 Alt  2: 24/3  

 Offentlig föreläsning.   
13. Inga övriga frågor 
14. Nästa möte - Årsmötet 17/3 alt 24/3 
15. Roland förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Ola Sennefjord     Bo Nyman    Roland Williamsson 
Sekreterare   Justerare  Ordförande 
 


