SKRÄBEÅNS VATTENRÅD

Foto: Brodde Almer

MINNESANTECKNINGAR
BEREDNINGSGRUPPEN
Tid: Torsdagen den 2 februari 2012 klockan 09.00 – ca 12.00.
Plats: Östra Göinges kommunhus, Broby.
Närvarande:
Agne Andersson, Osby
Anna Grönlund, Bromölla (sekr)
Hans-Åke Ström, Kristianstad
Stefan Östberg, Östra Göinge
Förhinder:
Marie Eriksson, Länsstyrelsen i Skåne län
Eva Johansson, Olofström
Ingvar Nilsson, Älmhult
1.

Rapportering från styrelsens möte den 25 november i Bromölla. Styrelsen
önskade bland annat fortsätta bevakningen av den stora och komplicerade
frågan om grundvatten.

2.

Årets verksamhet:
Skolprojekt – styrelsen ska göra en turné i avrinningsområdet och träffa
kommunernas ledningsgrupper inom skolan. Beredningsgruppen diskuterar
konkreta förslag och idéer på projekt och aktiviteter, som styrelsen kan ha
med sig vid besöken. T ex utflykter ”källa till sjö”, med hjälp till buss.
Utbildningsdagar för lärare. Tävlingar, med bidrag i form av filmer,
teckningar, installationer m m, och ”rediga” priser. Bör begränsas till en viss
årskurs.
Provfiske – Anna har lämnat gruppens förslag till provfiskelokaler till JanInge Månsson och Lars Collvin, länsstyrelsen i Skåne län. De har fastnat för
sjön Farlången. Jan-Inge återkommer med kostnadsförslag.
Fysisk planering – ett planmöte kommer att hållas i Osby den 1 mars, med
hjälp av Länsstyrelsen i Skåne län. I första hand är fysiska planerare och VApersonal i kommunerna inbjudna. Första punkten på programmet är
presentation av avrinningsområdet, Anna tar den, kanske med hjälp av
övriga närvarande från beredningsgruppen.
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Alla i gruppen för ut inbjudan till sina kolleger i kommunerna, så att vi får en
god uppslutning. Anna har bett Monica Axelsson, Olofström, att berätta lite
om hur de har arbetat med sin vattenförsörjningsplan, och Lars Svensson,
Osby, om dagvattenhantering, under punkten Goda exempel.
3.

Planering av stämma
Stämman äger rum den 20 april, med början med kaffe kl 09.30. Styrelsens
önskemål, Bäckaskogs slott, var inte ledigt. Anna har istället bokat möllan i
Nymölla, vid Skräbeåns utlopp i havet. Skräbeåns mölleförening kommer att
sätta igång kvarnen, och berätta om dess historia.
De som önskar kan efteråt äta lunch på hotellet (Ifö).

4.

Projekt Immeln
Styrelsen i vattenrådet har föreslagit att kommunerna i avrinningsområdet
ställer sig bakom projekt Rädda Immeln. Östra Göinge kommun kommer att
vara värdkommun. Sekreteraren fick styrelsens uppdrag att skriva förslag till
avsiktsförklaring om samverkan, för vidare beslut i respektive
kommunledning. Kommunchefen i Bromölla kommun har genom ordförande
fått i uppdrag att driva frågan med sina kolleger, och är i färd med detta.
Sekreteraren delar ut följande till gruppen: 1. Missiv ”Kommuner i
vattensamverkan”, 2. Beskrivning av kommuner i vattensamverkan i
Skräbeåns avrinningsområde, 3. Beskrivning av Projekt Immeln och
4. Förslag till avtal om samarbete i Projekt Immeln. Allt detta underlag
lämnades till Östra Göinge kommun redan i december 2011.
Agne berättar att en styrgrupp redan har haft ett möte, och att bidrag till
bl a projektledning har sökts genom Leader. Mer bidrag ska sökas genom
LOVA. Man planerar t ex en visningssträcka, information till markägare och
andra, studieresor och kartläggningar. Ett möte med Sveaskogs miljöchef är
även inplanerat.

4.

Nästa möte - i beredningsgruppen äger rum torsdagen den 10 maj 2012
kl 09.00 i Bromölla!

5.

Övrigt – Nästa års verksamhet: kartering av förorenade områden samt
andra ”hotspots” inom avrinningsområdet (ARO). Mycket av detta finns
redan hos respektive kommun, och länsstyrelse, men behöver
sammanställas.
En sökbar karta över ARO, där olika geografiska data kan samlas. Till detta
behövs antagligen konsultstöd.
Kartläggning av vattenkraftens historia i ARO (koppling till stämman).
Stefan Östberg meddelar att han kommer att ersättas av Lina Rosenstråle, i
beredningsgruppen.

5.

Mötet avslutas!
Tack till Östra Göinge kommun för goda smörgåsar och en trevlig möteslokal.
Tack också till Stefan för alla värdefulla bidrag till vårt arbete för
vattenrådet!
Bromölla den 6 februari 2012
Anna Grönlund
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