
 1 

 

 

SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

 

                                                                                     
                                                                                            

      Foto: Brodde Almer 

 

MINNESANTECKNINGAR 
 
BEREDNINGSGRUPPEN 
 

 
Tid: Torsdagen den 1 november 2012 klockan 09.00 – ca 11.30.  

Plats: Broby, Östra Göinge kommunhus. 
Närvarande: 
 

Agne Andersson, Osby  
Anna Grönlund, Bromölla (sekr) 

Lina Rosenstråle, Östra Göinge  
Ulrica Åkesson, Kristianstad 

 
 
 

Förhinder: 
 

Eva Johansson, Olofström 
Vakant, Älmhult 
 

1. Rapportering från styrelsemöte den 14 september.   
  

2. Arbetsplan 2012 – våra uppdrag: 
  
 Medlemsmöte – Projekt Rädda Immeln blir tema för ett medlemsmöte den 

29 november. Anna bokar lokal, förslag Brunnen i Arkelstorp. Lina och Agne 
är föredragande. Kalkning och effektuppföljning skulle kunna vara tema för 

ett kommande medlemsmöte eller stämma. Vem kan vara lämplig som 
föreläsare? 

 

 Styrelsemöte – på nästa styrelsemöte kommer Marianne Andersson, 
Vattendelegationen för Södra Östersjön och tillika LRF Skåne, samt Johnny 

Karlsson, Olofströms hembygdsförening. Den senare är inbjuden i anslutning 
till det nya projektet Vattenkraftens historia. 

  

 Skolprojekt – styrelsen drar själv i vissa trådar. 
  

 Provfiske – data från provfisket i sjön Farlången under sommaren 2012 är 
ännu inte rapporterat från länsstyrelsen. Provfisket borde fortsätta i andra 
sjöar, om medel finns.   
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 Projekt Rädda Immeln – markägarträffar har ägt rum för sträckan Lönsboda 
Immeln, mycket positivt och god uppslutning. Konsult har lämnat in rapport 

över status och förslag till åtgärder i vatten. Viss risk att LOVA-pengar inte 
kan betalas ut, p g a indragna statliga medel för 2013.  

 Ytterligare beslut vad det gäller Skräbeåns vattensamverkan är på gång nu i 

november (Osby och Kristianstads kommuner).  
 

 Riskkarta – vilande än så länge. 
 
 Vattenkraftens historia – se ovan, Johnny Karlsson är inbjuden till 

styrelsemöte. 
  

 Aktiviteter för allmänheten – inga nya förslag. 
 

 Information – om styrelsen kan bekosta produktionen, kan projektgruppen 
för Rädda Immeln ta fram ett förslag till en informationsbroschyr om 
Skräbeåns avrinningsområde och vattenråd. 

 
 Studiebesök – förslag att styrelsen besöker Emån i maj-juni 2013. Styrelsen 

ombeds komma med förslag till datum senast den 7 februari. 
 
  

3. Nästa möte - i beredningsgruppen äger rum torsdagen den 7 februari 
2013 kl 09.00 i Osby!   

 
4. Övrigt – yttrande är på väg från Sölvesborgs kommun angående att 

Skräbeåns vattenråd även ska bevaka närliggande kustvatten: Siesjöns 

delavrinningsområde.  
 Ulrica Åkesson, som efterträder Hans-Åke Ström för Kristianstads kommun, 

hälsas hjärtligt välkommen till beredningsgruppen. Hon får en kort 
introduktion. Ulrika arbetar som VA-strateg. 

 Anna ska kontakta Olofströms kommun angående representation därifrån. 

  
5.        Mötet avslutas!  

Tack till Östra Göinge kommun för de goda smörgåsarna. 
 
 

 

Bromölla den 12 november 2012 

 

Anna Grönlund 
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