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Protokoll från vattenråde... 
Vattenförvaltning i skog 
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Tyck till om ditt vattend... 

Vattendragsvandring 1 april 
2013-03-05 

 
Välkommen på vattendragsvandring  
1 april/annandag påsk. 
Mellan 10 och 14. 
Vi i träffas på parkeringen vid Torsås kommunhus. 
 
Ingen anmälan krävs. 
Gemensam färd i buss. 
Tänk på att vara i tid! 
 
Frågor och funderingar? 
kontakta Pernilla, kontaktuppgifter hittar du iinbjudan 1 april eller till 
vänster under kontakta oss. 

Din skog - allas vatten! 
2013-03-05 

Skogstyrelsen bjuder in till skogskvällar. 
Skogsstyrelsen arrangerar skogskvällar inom projektet Skogsbruk och 
vatten. 
program se inbjudan 
Tider och platser 
26 mars kl. 18.00 - 21.30 i Oskarshamn på Oskarshamns Folkhögskola, 
Axel 

Länkar 
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Munthes stig 1. 
27 mars kl. 18.00 - 21.30 i Kalmar på Brofästet, Gröndalsvägen 19. 
Sista anmälningsdag är den 19 mars. 

LandsbygdsNytt 
2013-02-25 

Här kan du läsa senaste LandsbygdsNytt 

TYCK TILL OM DITT 
VATTENDRAG! 
2013-02-20 

 
Använd gärna möjligheten att tycka till om ditt vatten! Titta under menyn till 
vänster! 

Vattenaktivitetet i vår! 
2013-02-14 

I denna länk kan ni se  
aktiviteter från mars till maj 2013.  
 
Här finner ni både aktiviteter i vårt vattenråd och aktiviteter i de 
närliggande vattenråden. 
 
Ser du någon spännande aktivitet? 
Ta chansen och delta!  
Alla är välkomna! 

Kräftseminarium den 7 mars 
2013-01-31 

Hushållningsällskapets Carl-Johan Månsson 
bjuder in till en kväll med fokus på kräftor och vad vi kan göra tillsammans. 
 
Läs mer i inbjudan. 
 
Kräftseminariun 7 mars 2013 
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Vattenblänk - nyhetsbrev från 
vattenmyndigheten 
2012-12-11 

Här kan ni läsa Vattenblänk 

VISS bibliotek 
2012-11-29 

Det internetbaserade verktyget VISS - som Vattenmyndighterna ansvarar 
för kan du hitta åtgärdsbiblioteket.Detta bibliotek kan vara en hjälp i arbetet 
med vattenförbättrande åtgärder. 
Åtgärdsbibliotek 

Moment projektet 
2012-11-29 

Vattnet har stor betydelse för den 
regionala utvecklingen. En säkrad tillgång på vatten av hög kvalitet stärker 
både industrin, jordbruket och turismen samt människors hälsa och 
välbefinnande.  
 
MOMENT är ett internationellt projekt som utgår ifrån att samla kunskap 
och ex- pertis, förmedla kontakter och planera strategiskt. Detta för att 
medlemsregionerna tillsammans ska kunna utvinna så stor kraft som 
möjligt i de konkreta satsningar, t.ex. investeringar som ska göras i 
regionen.  
 
Den 27-28 november genomfördes slutkomferensen i Kalmar.  
Vill ni veta mer?  
Kontakta oss - kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakta oss. 
 
Eller läs mer på MOMENTS hemsida 

Kulturmiljö 
2012-10-08 

Har du koll på kulturmiljön runt våra vattendrag? 
Följ länken nedan så hittar du en nedladdningsbar kunskapsöversikt som 
Länsstyrelsen i Kalmar län har sammanställt.  
Kulturmiljön , Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken 

Vattenråd Bruatorpsån-
Grisbäcken-Brömsebäcken 
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Verksamhetsområde: 
Bruatorpsån 
Grisbäcken 
Bromsebäcken 
 
• Lokal förankring för åtgärder 
• Konkreta åtgärder 
• Kunskapsutbyte och bygga nätverk 
• Anpassad och flexibel förvaltningsstrategi med mål och handlingsplan 
 
Problem? 
• Fiskevandring 
• Övergödning 
• Rensning och kanalisering 
• Snabbt avrinning 
• Värdefulla biotoper oskyddade 
• Klimatförändringen 
 
Se mer information på kommunens hemsida. 

Vill du veta var området ligger? 
klicka dig vidare till kartan i googlemaps 
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