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Verksamhetsberättelse 2021 
 
Styrelsen har bestått av: 
 
Ordförande: Örjan Ivansson.   
Ledamöter: Sune Axelsson (Slakmöre Bygdegård)(vice ordf.), Olof Engstedt (Sportfiskarna), Lennart 
Wennmo (SVOIF), Eilert Bergström (LRF), Cecilia Ahlgren, Cathrine Johansson (SÖDRA), Anna Thore 
(Kalmar kommun) och Jonny Andersson (Nybro kommun)   
Ersättare: Ulf Rönner, Sara Paulsson (Kalmar kommun) och Linda Olsson (Nybro kommun) 
 
Organisation: 

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

• Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten 
 

Samråd: Vattenrådet har skickat in samrådsyttrande kring: Vattenmyndighetens nya 
förvaltningsplan, åtgärdsplan och MKN, Länsstyrelsens miljöprogram samt Kalmar kommuns 
Översiktsplan. 
 
Aktiviteter: I samband med mötena gjordes platsbesök vid den nya våtmarken vid Törnerum samt till 
projektet LIFE SURE. 

 
Gemensamma aktiviteter. 
Genom Ostkustens Vattensamling, samverkan med Ljungbyåns och Hagbyåns-Halltorpsåns 
vattenråd, har vattenrådet: 

• Informerat om arbetet på hemsida www.vattensamling.se  och facebook-sida 
www.facebook.com/vattensamling.  

• Organiserat årsmöte digitalt, mars 2021 

• Som del av kalmarmöten (Kalmar 2020) planerat för årsmöte 2022 på Linnéuniversitetet. 

• Drivit två gemensamma projekt med stöd av Vattenmyndigheten och LONA.  
I projektet ”Vattenråd för renare Östersjö” har digitala föreläsningar genomförts. Finansiering 
från Vattenmyndigheten förlängdes till december 2022.  
I ”Kustviksprojektet” har kuststräckorna inventerats och åtgärdsförslag tagits fram. En broschyr 
har gjorts med skötselråd för att värna naturvården. Projektet avslutades december 2021. 
 

Åtgärder och uppföljning: 

• I projektet våtmark Torsbäcken har olika alternativ undersökts. En utredning behövs hur 
våtmarken vid Kärrgatan påverkar bäcken uppströms. Vattenrådet har också markerat att 
området bakom allaktivitetshuset är mycket lämpligt som våtmarksområde. Projektet har 
förlängts och fortsätter under 2022. 
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Ekonomisk berättelse 2021 
 
Tillgängligt belopp 1 jan 2021     86746 
 
Inkomster 2021:  

Å rsbidrag 2021   33000 
 
Utgifter 2021:  

Lö n samördnare    35950 
Köstnader söm delas med de andra 2 vattenra d:  129 
Hemsidan 
Diverse: Fika, lökalhyra   714 
 

Resultat:      -3793 
 
Tillgängligt belopp 31 dec 2021:    85953 
 
 

 
 


