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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

 

                                                                                     
                                                                                            

      Foto: Brodde Almer 

 

MINNESANTECKNINGAR 
 
BEREDNINGSGRUPPEN 
 

 
Tid: Torsdagen den 5 december 2013 klockan 09.00 – ca 11.00.  

Plats: Älmhults kommunhus. 
Närvarande: 
 

Agne Andersson, Osby  
Anna Grönlund, Bromölla (sekr) 

Eva Johansson, Olofström 
David Lindsjö, Älmhult 

Lina Rosenstråle, Östra Göinge  
Ulrica Åkesson, Kristianstad 
 

 
Förhinder: 

 
Helen Gårner, Sölvesborg 
 

 
 

1. Rapportering från styrelsemöte den 15 november och medlemsmöte den 
28 november 2013.   

 Temat för medlemsmötet var Vattenkraftens historia i Skräbeåns 

avrinningsområde, och var välbesökt och mycket intressant. 
  

2. Arbetsplan 2013 - 2014 – våra uppdrag: 
  
 Efter en kort genomgång av pågående projekt m m:  

  
o Microcystinprojekt Immeln 

o Skolprojekt 
o Vattenkraftens historia  
o Projekt Rädda Immeln 

o första mötet för styrgruppen för Projekt Rädda Immeln (130906) 
o regleringen av Immeln 

o möte i Referensgrupp Immeln osv,  
 
 rapporterade Anna att styrelsen på sitt nästa möte ska ha strategiska 

diskussioner om den fortsatta verksamheten, och bland annat finansiering. 
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 Någon i beredningsgruppen tyckte att vattenrådet var svagt, och inte hade 
uträttat något alls sedan starten, medan andra menade att vattenrådet hade 

varit en neutral arena och en förutsättning för att vissa projekt ändå hade 
kunnat komma igång. 

 

 Förslag finns om att kommunerna i vattenrådet (Skräbeåns vattensamverkan 
= finns redan etablerat genom avtal mellan kommunerna för att möjliggöra 

Projekt Rädda Immeln) skulle gå in med medel till en åtgärdspott. Dessa 
gemensamma medel kan sedan användas för att söka extern finansiering till 
olika åtgärder och projekt som kommer hela avrinningsområdet till godo, och 

som åtminstone kommunerna ändå är skyldiga att utföra. 
 

 Beredningsgruppen har flera uppslag på tänkbara projekt. 
 

 Styrelsen har även diskuterat finansiering av en tjänst för administration och 
utveckling av verksamheten. 

 

 Styrelsen har gett Anna i uppdrag att skicka ut olika tänkbara förslag till 
strategier, vilket hon avser att göra i januari 2014. Styrelsens möte äger rum 

den 13 februari, och samma dag träffas Styrgruppen för Projekt Rädda 
Immeln.  

  

 Beredningsgruppen beslutade att inte komma med några nya förslag till 
verksamhet utan invänta styrelsens diskussion. 

  
   
3. Nästa möte - i beredningsgruppen äger rum torsdagen den 27 februari 

2014 kl 09.00 i Broby!   
 

4. Övrigt – inga övriga frågor. 
  
5.        Mötet avslutas!  

Tack till alla närvarande! 
 
 

 

Bromölla den 18 december 2013 

 

Anna Grönlund 

   
 
 

 


