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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

 

                                                                                     
                                                                                            

      Foto: Brodde Almer 

 

MINNESANTECKNINGAR 
 
BEREDNINGSGRUPPEN 
 

 
Tid: Torsdagen den 6 september 2012 klockan 09.00 – ca 11.30.  

Plats: Bromölla kommunhus. 
Närvarande: 
 

Anna Grönlund, Bromölla (sekr) 
Hans-Åke Ström, Kristianstad 

Lina Rosenstråle, Östra Göinge 
Marie Eriksson, Länsstyrelsen i Skåne län 

 
Förhinder: 
 

Agne Andersson, Osby  
Eva Johansson, Olofström 

Vakant, Älmhult 
 
1. Rapportering från styrelsemöte den 15 juni.   

  
2. Arbetsplan 2012 – våra uppdrag: 

  
 Medlemsmöte – Projekt Rädda Immeln föreslås som tema för ett 

medlemsmöte i höst. Lina återkommer med förslag på datum/lokal. 

 
 Styrelsemöte – kalkning och effektuppföljning skulle kunna vara tema för ett 

styrelsemöte. (Länsstyrelsen, J-I Månsson eller L Collvin). 
  
 Skolprojekt – intresset från Kristianstads kommun var litet. För övrigt inget 

att rapportera. 
  

 Provfiske – data från provfisket i sjön Farlången under sommaren 2012 är 
ännu inte sammanställt och kvalitetssäkrat. Rapport kommer senare i år.   

 

 Projekt Rädda Immeln – konsult har inventerat Ekeshultsån, och ska lämna 
in rapporter över status och förslag till åtgärder på land respektive i vatten 

under hösten. Åtgärderna ska vara redovisade utifrån kostnadseffektivitet 
och bestående nytta. Referensgrupp Immeln besökte i augusti området som 
är planerat som visningssträcka, det var mycket lyckat.  

 Anna ska påminna respektive kommunstyrelse inom avrinningsområdet 
(utom Tingsryd), om att skicka in de beslut som gäller huvudmannaskap för 
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projektet. Några kommuner är klara med beslut, och har utsett ledamöter till 
politisk styrgrupp. 

 
 Riskkarta – ett gemensamt kartunderlag för avrinningsområdet har ännu hög 

prioritet, där sedan olika relevant geografisk information kan matas in. 

Beredningsgruppen bör ta fram en kostnadsberäkning för detta. Även 
arbetskostnad för att hålla underlaget aktuellt i framtiden bör beräknas. 

 Till att börja med kommer Osby och Östra Göinge kommuner att 
sammanställa ett gemensamt kartunderlag med avseende på det område 
som berörs av Projekt Rädda Immeln. 

 
 Vattenkraftens historia – Anna har talat med Sonja Lundh, Olofströms 

kommun. Hon var villig att ta kontakt med hembygdsförening där för att 
undersöka om de kunde samordna insamlingen av data. Marie berättar att 

Vattenmyndigheten och även Länsstyrelserna i Blekinge och Skåne län 
bedriver ett kulturprojekt, som vi kanske kunde ta hjälp av (Coco Dedering, 
vattenmyndigheten). 

 
 Aktiviteter för allmänheten – förslag på aktiviteter för allmänheten är 

”Skräpets dag”, ”Vad finns i vattnet” kombinerat med dykare m m, plantera 
träd, kanottävling, ta bort pumpar m m. 

 

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

kommer att vara tvungen att hålla sin insats för vattenrådet på sparlåga 
närmaste året. Detta ska rapporteras till styrelsen. 

  

3. Nästa möte - i beredningsgruppen äger rum torsdagen den 1 november 
2012 kl 09.00 i Broby!   

 
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 har inte gjort något åt detta än, utan 

uppgiften kvarstår. 
 Hans-Åke gör sitt sista möte med beredningsgruppen idag. Hans efterträdare 

kommer att vara Ulrica Åkesson. 

  
5.        Mötet avslutas!  

Tack till alla i gruppen för ett stort engagemang! Ett särskilt STORT TACK och 
en Bamse-kram till Hans-Åke! 
 
 

Bromölla den 13 september 2012 

 

Anna Grönlund 
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