
 

 
VATTENRÅDSKANSLI: Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Box 611, 39126 Kalmar  
BESÖKSADRESS: Rådhuset på Stortorget 

        Renate.Foks@kalmar.se               0480 450173                 www.vattensamling.se 

 
Verksamhetsberättelse 2019 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande: Örjan Ivansson .   
Ledamöter: Sune Axelsson (vice ordf.), Olof Engstedt, Lennart Wennmo, Eilert Bergström, Cathrine 
Johansson, Anna Thore och Kenneth Petersson  
Ersättare: Ulf Rönner, Ingemar Bernthsson, Cecilia Ahlgren, Sara Paulsson och Linda Olsson 

Adjungerad under året: Charlotte Andersson för Linda Olsson, Johnny Andersson för Kenneth 
Petersson 
 
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 besökt More Biogas och Life SURE projektet.  

 Samverkan med LEVA-projektet och dess projektledare på LRF och Kalmar kommun påbörjades. 

 Vattenrådet har sökt bidrag och deltagit i Norra Dragsviksprojektet tillsammans med 
Linnéuniversitetet och SVOIF (Skäggenäs Villa-och Intresseförening) 

 En arbetsgrupp i vattenrådet har genomfört kompletterande vattenprovtagning i Snärjebäcken 
och Torsbäcken. Utvärderingen har bland annat ledd till projektansökning för att utreda 
våtmarker vid Torsbäcken. 

 Vattenrådet har yttrat sig till KSRR om plastrester i gödseln som har behandlats i 
biogasanläggingen. Enligt information ska problemet lösas under hösten 2019. 
 

Gemensamma aktiviteter. 
Genom Ostkustens Vattensamling, samverkan med Ljungbyån och Hagbyåns-Halltorpsåns 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 gymnasiearbete startades kring våra vattendrag.   

  

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

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

 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. 

 

Ekonomisk berättelse 2019 
 
Tillgängligt belopp 1 jan 2019:     75988 
  
 
Inkomster 2019:  

Å rsbidrag (25% fra n 2018 och 100% 2019) +43000 
Strandsta dningsbidrag   +10000 

 
Utgifter 2019:  

Lo n samordnare    - 33207 
Kostnader som delas med de andra 2 vattenra d:  
Hemsidan/vattenrådskartan, 
facebook-annonser, profilkläder och årsmötet -4930 
Diverse: Fika, lokalhyra, ho stba l  -2968 
Provtagning Sna rjeba cken   -2848 
 

Resultat:      + 9048 
 
 
Tillgängligt belopp 31 dec 2019:    85036 

 
 
 

 
 


