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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

 

                                                                                     
                                                                                            

       

 

KALLELSE 
 
Du är härmed kallad till ett första möte med: 

 
REFERENSGRUPP IMMELN 
 
 
Tid: 10 november 2010 klockan 18.30 

Plats: Breanäs konferenshotell  
 

Skräbeåns vattenråd har till uppgift att samordna den verksamhet som behövs för 
att uppnå och bevara en god kvalitet på såväl grund- som ytvatten i Skräbeåns 
avrinningsområde. Avrinningsområdet är drygt 1000 kvadratkilometer stort, och 

sträcker sig från de sydöstra delarna av Älmhults kommun ned till Skräbeåns utlopp 
i havet. Immeln är en av de stora sjöarna i området. 

 
Vattenrådet ska uppmuntra att arbetsgrupper bildas, t ex utifrån lokala intressen. 

Referensgrupp Immeln är den första intressegruppen som bildas inom ramen för 
Skräbeåns vattenråd och den välkomnar medlemmar med intresse för och/eller 
kunskap om sjön Immeln och dess tillrinningsområde. 

 
På vårt första möte ska vi bland annat diskutera vad vi vill uppnå genom att bilda 

arbetsgruppen, på kort och lång sikt (se förslag). Sändlistan nedan är inte färdig 
utan är ett försök att samla några människor med olika idéer och intressen. 
 

Länsstyrelsen i Skåne län kommer att vara med för att ge oss en bild av den 
kunskap som finns om miljön i och runt sjön samt belysa hur en lokal vattengrupp 

kan arbeta. 
 
 

Sändlista: 
Torvald Persson, Immelns fiskevårdsområde 

Anders Håkansson 
Bengt-Arne Johansson 
Karl-Börje Augustinsson 

Kenneth Persson 
Per Johnsson  

Nordöstra Skånes Fågelklubb 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad 
Naturskyddsföreningen i Osby-Östra Göinge 

Naturskyddsföreningen i Olofström 
Kristianstad, Olofström, Osby och Östra Göinge kommuner  

Lars Collvin och Marie Eriksson, Länsstyrelsen i Skåne län 
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Dagordning 
 

1. Välkommen 

2. Varför bildar vi Referensgrupp Immeln? 
3. Personliga reflektioner om sjön 

4. Sjön Immeln – vattenkvalité, hot och möjligheter 
5. Hur går vi vidare? 
6. Övrigt 

7. Avslutning 
 

 
Vi bjuder på kaffe och smörgås! Anmäl därför att ni kommer senast den 29 oktober. 

 
 

Frågor eller anmälan till Anna Grönlund, anna.gronlund@bromolla.se, 0709-17 11 22  

 
 

Bromölla den 7 oktober 2010 
 

Anna Grönlund, sekreterare i Skräbeåns vattenråd 
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