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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

 

                                                                                     
                                                                                            

      Foto: Brodde Almer 

 

MINNESANTECKNINGAR 
 
BEREDNINGSGRUPPEN 
 

 
Tid: Torsdagen den 10 maj 2012 klockan 09.00 – ca 11.30.  

Plats: Bromölla kommunhus. 
Närvarande: 
 

Agne Andersson, Osby  
Anna Grönlund, Bromölla (sekr) 

Hans-Åke Ström, Kristianstad 
Lina Rosenstråle, Östra Göinge 

 
Förhinder: 
 

Marie Eriksson, Länsstyrelsen i Skåne län 
Eva Johansson, Olofström 

Vakant, Älmhult 
 
1. Rapportering från stämman den 20 april i Nymölla. Omval på samtliga i 

styrelsen. Det beslutades om en liten ändring i arbetsplanens inledning.  
  

2. Arbetsplan 2012 – våra uppdrag: 
  
 Medlemsmöte – tema för ett medlemsmöte i höst skulle kunna vara Projekt 

Rädda Immeln. 
 

 Referensgrupp Immeln – nästa möte blir i form av ett studiebesök vid 
Ekeshultsån, i augusti. Emil Grönkvist kommer att ta över Agnes uppgifter i 
gruppen. 

 
 Mötet för kommunala planerare gick av stapeln i Osby den 1 mars, och var 

lyckat.  
 
 Hemsidan är uppdaterad! Kontaktuppgifter till projektledare i Projekt Immeln 

ska läggas in på fliken Kontakt (Lina Rosenstråle och Agne Andersson). 
 

 Skolprojekt – styrelsen håller på med att boka besök ute i kommunerna. Om 
intresse finns kan skolpersonal bjudas in till Naturbruksgymnasiet i Osby för 
kompetensutveckling. 

  
 Provfiske – sker som tidigare rapporterats i sjön Farlången under sommaren.   
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 Projekt Rädda Immeln – projektet har fått bidrag beviljade. Anna ska skicka 

ut de handlingar som gått till respektive kommunstyrelse inom 
avrinningsområdet (utom Tingsryd), som gäller huvudmannaskap för 
projektet. Några kommuner är klara med beslut, och har utsett ledamöter till 

politisk styrgrupp. 
 

 Riskkarta – ett gemensamt kartunderlag för avrinningsområdet har högsta 
prioritet, där sedan olika relevant geografisk information kan matas in. 
Beredningsgruppen bör ta fram en kostnadsberäkning för detta. Anna och 

Lina kollar. 
 

 Vattenkraftens historia – för att få lite spridning i området hade det varit bra 
om Olofströms kommun hade kunnat samordna insamlingen av data. Lite 

svårt så länge Eva är frånvarande. Anna kan höra med Sonja Lundh så 
länge. 

 

 För övrigt konstaterar gruppen att det är svårt att hålla verksamheten igång 
när alla har andra arbetsuppgifter, som ofta måste ges prioritet. 

  
3. Nästa möte - i beredningsgruppen äger rum torsdagen den 6 september 

2012 kl 09.00 i Osby!   

 
4. Övrigt – Vattenmyndigheterna har som önskemål att Skräbeåns vattenråd 

även ska bevaka närliggande kustvatten: Siesjöns delavrinningsområde. En 
del av detta hör till Sölvesborgs kommun, och vattenrådet ska därför 
samråda med dem först. Anna går vidare. 

 Anna rapporterar lite från ”Översvämningsgruppen”, som ska ”rädda” 
Olofströms samhälle från översvämningar och diskuterar olika lösningar 

nedströms Immeln därvidlag. 
 
5.        Mötet avslutas!  

Tack till alla i gruppen för ett stort engagemang! 
 
 

Bromölla den 23 maj 2012 

 

Anna Grönlund 

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


