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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

 

                                                                                     
                                                                                            

      Foto: Brodde Almer 

 

MINNESANTECKNINGAR 
 
BEREDNINGSGRUPPEN 
 

 
Tid: Torsdagen den 27 januari 2011 klockan 10.00 – ca 12.00.  

Plats: Kommunhuset i Bromölla. 
Närvarande: 
 

Agne Andersson, Osby 
Anna Grönlund, Bromölla (sekr) 

Eva Johansson, Olofström 
Ingvar Nilsson, Älmhult  

Hans-Åke Ström, Kristianstad 
Stefan Östberg, Östra Göinge 
 

Förhinder: 
 

Marie Eriksson, Länsstyrelsen i Skåne län 
 
 

1. Rapportering från styrelsemötet den 26 november 2010. Uppdragen till 
beredningsgruppen var att ta fram förslag till arbetsplan för 2011 och 

informationsmaterial för vattenrådet.  
 På nästa styrelsemöte, den 18 februari, kommer Hans Lindström från Stora 

Enso Nymölla och berättar om regleringen av Ivösjön-Oppmannasjön, och 

Ola Petersson och Anna Grönlund berättar om recipientkontroll i 
avrinningsområdet.  

 
2. Karta – Anna har inte haft framgång ännu. Tillfrågade personer har inte 

kunnat hjälpa till. Anna ska fortsätta försöken. Tills vidare kan en enkel 

översikt över avrinningsområdet från Vattenkartan användas på hemsidan. 
 

3. Referensgrupp Immeln har möte den 2 februari i Mjönäs. Då ska gruppen 
diskutera vad man konkret vill göra. 

 Agne delar ut en Ansökan om medel för förstudie Ekeshultsån, ställd till 

Leader Skånes Ess. Om det projektet går igång vore det lämpligt för 
vattenrådet, och Immeln-gruppen, att deltaga. 

 
4. Anna har tittat lite på tillgängligt studiematerial, som vattenrådet kan 

använda sig av. Det är svårt att veta vad som skulle passa för alla 

inblandade, och som inte blir för omfattande. Förslaget är att vi istället kallar 
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in lämplig kompetens till mötena, och väljer tema efter intresse från 
medlemmarna och styrelsen. 

 
5. Gruppen fortsätter att söka efter historiskt material i form av foton, 

skrifter och andra dokument, som har anknytning till vatten inom området. 

Anna har scannat in en del material som berör Ivösjön. Anna ska även 
efterlysa detta bland vattenrådets medlemmar. Viktigt att klargöra copyright, 

och att inskickade bilder inte skickas tillbaka till ägaren (risk med oklart 
ansvar om bilden skulle komma bort). 

 

6. Verksamhetsplan – Anna har skickat ut ett förslag till arbetsplan för 2011. 
Ingvar lämnar några förslag till komplettering. Vi bestämmer att vi ska börja 

arbetet med att föreslå åtgärder, utifrån de brister vi funnit, då vi gick 
igenom statusklassningar och kunskapsunderlag. Anna ska göra tilläggen 

innan förslaget till arbetsplan skickas ut till styrelsen.  
 
7. Vi föreslår att stämman ska äga rum någonstans i Olofströms kommun. Eva 

ordnar möteslokal, studiebesök och guide/sakkunnig. Anna ansvarar för 
själva mötet. Vi återkommer när styrelsen har bestämt datum. 

 
8. Nästa möte - i beredningsgruppen äger rum torsdagen den 12 maj kl 

09.00, någonstans i Osby kommun. Agne är värd och återkommer med 

detaljer. 
 

9. Övrigt – angående uppdraget att producera informationsmaterial, så ska 
Anna be att få ett förtydligande från styrelsen om vilka målgrupper som 
gäller.  

 
9.        Mötet avslutas!  

Bromölla kommun tackar för besöket! 
 
 

 

 

Bromölla den 27 januari 2011 

 

Anna Grönlund 

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


