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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

 

                                                                                     
                                                                                            

      Foto: Brodde Almer 

 

MINNESANTECKNINGAR 
 
BEREDNINGSGRUPPEN 
 

 
Tid: Torsdagen den 5 februari 2015 klockan 09.00 – ca 12.00.  

Plats: Bromölla kommunhus. 
Närvarande: 
 

Agne Andersson, Osby  
Marie Eriksson, Länsstyrelsen Skåne 

Anna Grönlund, In My Mango Tree, för Bromölla (sekr) 
Eva Johansson, Olofström 

David Lindsjö, Älmhult 
Lina Rosenstråle, Östra Göinge  
Ulrica Åkesson, Kristianstad 

 
Förhinder: 

 
Helen Gårner, Sölvesborg 
 

 
 

1. Rapportering från Lina Rosenstråle om styrelsemöte den 13 november 
2014. Senaste mötet i beredningsgruppen fick ställas in p g a sjukdom. 

2. Anna Grönlund redovisade årsbokslut och resultatredovisning för 2014. 

3. Anna Grönlund har tagit fram förslag till Samarbetsavtal verksamhetsstöd. 
Gruppen föreslog vissa ändringar. Anna mailar ut nytt förslag till 

beredningsgruppen och styrelsen. För närvarande anser gruppen att 
finansieringsstöd från föreningsliv och näringsliv inte är aktuellt. Fördelning av 
kostnader ska kopplas till andel av Skräbeåns avrinningsområde. 

Beredningsgruppens förslag är att varje part (kommun) betalar en grundavgift 
på 10 000 kr med ett påslag motsvarande procentuell andel av geografisk yta. 

Tjänsten ska omfatta en halvtid och vara förlagd till Bromölla kommun. 
Eftersom vissa kommuner finner det betungande att ha flera politiska uppdrag 
för olika ”vattenorganisationer” ska dessa kunna samordnas, eller delegeras 

till tjänsteman, det ordnar varje kommun som de själva finner bäst. 
 

4. Arbetsplan 2015 - 2016: Anna Grönlund gör följande tillägg/ändringar i 
förslag: beredningsgruppen föreslår att stämma 2015 hålls i anslutning till 
Siggaboda damm, t ex Ryd eller Farabol, med efterföljande studiebesök till 

Siggaboda med omnejd. Medlemsmöte om Samråd inför nya beslut inom 
vattenförvaltningen föreslås till april, som en service till medlemmarna och 
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med medverkan från Länsstyrelsen Skåne. Styrelsen får ta ställning till om 
vattenrådet ska lämna ett gemensamt yttrande på remissen från 

Vattenmyndigheten, eller om medlemmarna gör detta var för sig. Eventuellt 
kallas till ett extra medlemsmöte under hösten 2015, där Livsmedelsverket 
skulle kunna rapportera om Microcystinprojekt Immeln. Ivösjökommittén 

läggs till under rubriken Grupparbeten. Samråd vattenförvaltning läggs till 
under aktiviteter 2015. 

 
5. Nästa möte – nästa möte i beredningsgruppen äger rum den 23 april 2015 

klockan 9, på Naturbruksgymnasiet i Osby. Styrelsemöte äger rum den 20 

februari 2015 i Bromölla. 
 

 
6. Övrigt – Eva Johansson redovisar en ansökan om stöd (skolprojekt) som 

har inkommit från skolan i Olofström. Marie Eriksson berättar om den 
undersökning av kiselalger i vattendrag runt Ivösjön, som Ivösjökommittén 
ansvarar för. Resultat från 2014 visade på mycket dåliga förhållanden i 

Väjlabäcken, Kristianstad kommun. Anna Grönlund har styrelsens uppdrag att 
ansöka om årligt bidrag från Vattenmyndigheten. Lina Rosenstråle och 

Agne Andersson rapporterade från Projekt Rädda Immeln, där bidrag bla 
har beviljats från LOVA och Biologisk återställning av kalkade vatten, och 
förhoppningsvis Leader i höst. Åtgärder på västra sidan av Ekeshultsån och 

Grimsboda. 
 

 
7. Mötet avslutas! Tack till alla!  

 
 

 

Arkelstorp den 6 februari 2015 

 

In My Mango Tree, Anna Grönlund 

   
 
 

 

 

 


