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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

 

                                                                                     
                                                                                            

      Foto: Brodde Almer 

 

MINNESANTECKNINGAR 
 
BEREDNINGSGRUPPEN 
 

 
Tid: Torsdagen den 23 april 2015 klockan 09.00 – ca 11.30.  

Plats: Naturbruksgymnasiet i Osby. 
Närvarande: 
 

Agne Andersson, Osby  
Cecilia Axelsson, Älmhult 

Anna Grönlund, konsult (sekr) 
Eva Johansson, Olofström 

Lina Rosenstråle, Östra Göinge  
Catarina Welin, Bromölla 
 

Förhinder: 
 

Marie Eriksson, Länsstyrelsen Skåne 
Helen Gårner, Sölvesborg 
David Lindsjö, Älmhult 

Ulrica Åkesson, Kristianstad 
 

 
1. Rapportering från möten: 
 

- styrelsemöte den 20 februari 2015:  
 

Styrelsen fortsatte då diskussionerna om den fortsatta verksamheten och 
finansiering av en tjänst för administration och utveckling av verksamheten 
genom Skräbeåns vattensamverkan (= kommunerna i avrinningsområdet). 

Förslag till samarbetsavtal skulle skickas ut till kommunerna. 
 

 Styrelsen beslutade att överväga att fortsätta att anlita konsultstöd fram t o 
m stämman 2015. Efter att konsulten, In My Mango Tree, kommit in med en 
offert, beslutade styrelsen per e-post, att ge denna uppdraget. 

 
 Styrelsen beviljade bidrag till skolprojekt i Olofström med 30 000 kr. 

 
- medlemsmöte hölls den 16 april 2015 angående samråd om 

vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021. Vibeke Lirås 

och Marie Eriksson från Länsstyrelsen Skåne medverkade och 
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medlemmarna kunde ställa frågor, diskutera och lämna önskemål till 
vattenrådets yttrande.  

 
 
2. Arbetsplan 2015 - våra uppdrag: 

  
 Anna har utifrån beredningsgruppens synpunkter skrivit förslag till 

Arbetsplan 2014 - 2015, vilken godkänts av styrelsen och skickades ut 
samman med kallelse till stämma. Av det som återstår att göra diskuterades: 

 

  
o Medlemsmöte Microcystinprojekt Immeln – vattenrådet önskar en 

rapportering om projektets utfall, från medverkande myndigheter 
såsom Livsmedelsverket. Eventuellt till hösten. 

o Styrelsemöten – ett konstituerande ska hållas i samband med 
stämman, och sedan återstår två möten för 2015. 

o Beredningsgruppens möten – se även nedan. 

o Vattenkraftens historia – hur rapporten ska produceras är ännu inte 
löst. Möjligheten att få hjälp med att scanna in arkivmaterial m m i 

Bromölla kommun utnyttjades inte. Johnny Karlsson är projektansvarig. 
o Stämma den 22 maj 2015 – David, Cecilia, Catarina och Anna kommer 

att vara med. 

 
 Anna har skrivit och sammanställt ett förslag till yttrande på remissen från 

Vattenmyndigheten (VM), angående samråd om vattenförvaltning (se punkt 
1). Förslaget ska skickas ut till styrelsen och beredningsgruppen och ska 
därefter vara inne senast 5 maj. Agne framför att brunifieringen borde ha 

varit bland de fem stora utmaningar som VM har prioriterat. 
  

 Anna har skrivit ansökan om årligt bidrag till Vattenmyndigheten. Årligt 
bidrag till Skräbeåns vattenråd är 40 000 kr. Ska vara inne senast 1 maj. 

 

3. Anna har skrivit underlag till samarbetsavtal och missiv angående 
verksamhetsstöd till vattenrådet, vilket har skickats ut till samtliga 

kommunstyrelser i området, utom Sölvesborg och Tingsryd. Underskrivet 
avtal har kommit in från Östra Göinge. Ärendet bereds ännu i övriga 
kommuner. 

 
4. Nästa möte – beredningsgruppen träffas nästa gång i Bromölla efter 

sommaren. Catarina kallar. 
 
5. Övrigt – Agne rapporterar om en ansökan om kanotuthyrning i norra delen 

av Immeln, med risk för negativ påverkan på djurlivet. Sådana ärenden bör 
normalt skickas till vattenrådet för samråd. 

  
6.        Mötet avslutas!  

Tack till alla närvarande och särskilt till Naturbruksgymnasiet och Osby! 

 
 

 

Arkelstorp den 23 april 2015 

 

In My Mango Tree 
Anna Grönlund 

 


