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Verksamhetsberättelse 2019 
 
Styrelsen har bestått av: 
 
Ordförande: Roland Williamsson (LRF).  
Ledamöter: Daphne Thuvesson (vice ordf), Harald Persson (Kalmar Vatten), Jan Andersson, Sune Jonsson 
(Nedre Hagby FVF), Frida Johnsson (Kalmar kommun), André Torstensson (Södra), Johnny Andersson 
(Nybro kommun) och Thomas Emrin. 
 
Ersättare: Aron Cedergren (LRF), Cathrine Johansson (Södra), Linda Olsson/Charlotte Andersson (Nybro 
Kommun), Sven Fredrikson, Anders Franzén, Anna Carnelius (Kalmar kommun), Stephan Quist (Kalmar 
kommun), Karin Nilsson och Erland Patrikson. 
 
Adjungerad under året:  Charlotte Andersson för Linda Olsson, Malin Engdahl för Anna Carnelius 
 
Organisation: 

 Vattenrådets kansli har funnits på Kalmar Kommun. Renate Foks har varit samordnare och 
föreningens kassör och sekreterare. 

 Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten.  
 
Aktiviteter: 

 Vattenrådet har organiserat en strandsstädning längs med kusten tillsammans med Kalmar kommun 

 Vattenrådet har organiserat en temakväll om Skogens vatten och vattenbrist under Earth Hour 2019 
tillsammans med Nybro Kommun och Ljungbyåns vattenråd. 

 Vattenrådet har besökt åtgärder som genomfördes inom levande vattendrag: våtmarken vid Igelösa 
och biotopvårdsprojektet vid Ljungbyån. 
 

Gemensamma aktiviteter. 
Genom Ostkustens Vattensamling, samverkan med Ljungbyåns och Norra Möre vattenråd, har 
vattenrådet: 

 Skickat nyhetsbrev till intresserade och informerat om arbetet på hemsida www.vattensamling.se  
och facebook-sida www.facebook.com/vattensamling. 
På facebooksidan läggs i genomsnitt ut ett inlägg varandra vecka. Under sommarperioden lägger vi 
ut fler inlägg med vatten- och båtlivtips.  Januari 2020 hade 122 personer gillat sidan. Under 2019 har 
vi genom annonsering nått nästan 7000 personer och 190 har klickat på annonser för att lära sig mer.  

 Drivit skolprojektet Vattendetektiver/WaterWatch tillsammans med Kalmar kommun. Projektet 
utbildar lärare och organiserar utedagar och fältstudier för skolorna. Under 2019 organiserades två 
utbildningstillfällen för lärare och exkursioner med 4 lågstadiesklasser och en gymnasieklass. Tre 
gymnasiearbeten startades kring våra vattendrag.   

 Presenterat vattenrådens arbete under Kalmarsundsveckan, Madesjödagen, Svartbäcksmåladagen, 
Ljungbyholmsdagen. Genomfört föreläsningar till Halltorps församling, PRO Ljungbyholm och 
villaförening  på Skäggenäs. 

  

http://www.vattensamling.se/
http://www.facebook.com/vattensamling
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FORTSÄTTNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 
 

 Organiserat årsmöte och vattendag i anslutning till världsvattendagen 2019 

 Sökt och fått bidrag från vattenmyndigheten för nya projekt in 2020.  

 Sökt flerårsbidrag från LONA för att arbeta att ta fram åtgärdsplaner år 2020-2022 

 Ta fram ett informationspaket för att marknadsföra vattenrådens arbete med bl.a. den nyutkommen 
vattenrådsfilmen, presentationsmaterial, rollupps och profilkläder. 
 

Vattenrådens arbete har uppmärksammas i flera medier, såsom Smålandsnytt, Barometern, Östra 
Småland, Svenska kyrkans tidning och P1 Naturmorgon med en direktsändning i oktober. 

 
Åtgärder och uppföljning: 
I projektet Levande vattendrag har under 2019 några biotopåtgärder genomförts. Medlemmar från 
vattenrådet har deltagit i levande vattendrags styrgrupp, referensgrupp samt arbetsgrupper 
Utredningar och åtgärder genomfört 2019 vid Hagbyån och Halltorpsån:  

 Inventering av vattennära insektsmiljöer och område där man kan främja död ved nära vatten längs 

med vattendragen har genomfört och en delvis genomfört. Resterande åtgärder genomförs våren 

2020.  

 Elprovfiske i åarna har genomförts och rapporterats 

 

 

Ekonomisk berättelse 2019 
 
Tillgä ngligt belopp 1 jän 2019:     70211 
 
Inkomster 2019:  

Å rsbidräg (25% frä n 2018 och 100% 2019) +43000 
Strändstä dningsbidräg   +10000 

 
Utgifter 2019:  

Lo n sämordnäre    - 33207 
Kostnäder som deläs med de ändrä 2 vättenrä d:  
Hemsidän/vättenrä dskärtän, 
fäcebook-ännonser, profilklä der och ä rsmo tet -4930 
Kvär projekt utredning 2018 (sedimentprov) - 2455 
Diverse: Fikä, lokälhyrä   -1094 
 

Resultat:      +11315 
 
   
Tillgänglit belopp 31 dec 2019:    81526 


