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Om Vattenpriset, östersjömånaden augusti och vattenrådet som 

remissinstans. 

 



  

Vattenpriset 2015 

  

Ölands Vattenråd har instiftat ett vattenpris för att 

uppmärksamma projekt, personer eller 

organisationer som har gjort insatser för Ölands 

vatten. 

  

Priset kan delas ut högst en gång per år och 2015 

års pristagare är Henrik Alvarmo i Södra Sandby för 

hans restaurerade våtmark. 

  

Styrelsens motivering till priset löd: 

  

”Vattenpriset 2015 för värdefulla insatser för Ölands 

vatten tilldelas Henrik Alvarmo som genom 

våtmarken i Södra Sandby har ökat kvarhållningen 

av vatten och grundvattenbildningen i 

närområdet och 

därigenom aktivt verkat för ett minskat 

näringsutflöde från land till Ölands kustvatten.” 

  

Troligen låter pristagaren priset gå tillbaka till 

våtmarken i form av en grillplats.  

  

  

Augusti – Östersjömånaden! 

Tillsammans med Ölands 

Naturskyddsförening och Naturrum 

Ottenby gör vi augusti till en 

östersjömånad. 

  

Lördagen 8 augusti: Östersjöns dag 

på Ottenby Naturrum. På plats 

fanns vattenrådsrepresentanter 

och vattenlåda för att upptäcka 

vattnet i vår närhet.  

  

Söndagen 16 augusti: 

Strandvandringar med 

skräpplockning på olika platser 

längs kusten. Vi upplever kust och 

hav tillsammans. Se mer i separat 

utskick. Ta kontakt med 

samordnaren Kristin Bertilius om du 

vill ta hand om en vandring! 

Meddela samlingsplats och tid. 

  

 

 

Lördagen 29 augusti: Höstbål! Kl. 

20.30 tänds bålen runt 

om Östersjön och i år får vi sällskap 

på andra sidan sundet i Slakmöre 

och Hagby. På Öland tänds bålen i 

Gräsgård, Degerhamn, Bläsinge, 

Stora Rör, Kårehamn, Sandvik och 

Böda. Serveringar av kaffe och mat 

och restauranger har öppet, se 

separat annons. 

  

Kulturarvsseminarie med tema 

vatten 



Varmt grattis Henrik! 

   

Vattenrådet som remissinstans 

Det är inte bara Vattenmyndigheten som vill ha 

vattenrådets synpunkter på sina förslag. Även 

länsstyrelsen, kommuner och tekniska bolag kan 

skicka planer och ansökningar om åtgärder till 

vattenrådet.  

  

Den fördjupade översiktsplanen i Byxelkrok är en 

remiss som vattenrådet precis har besvarat. Bland 

annat vill vattenrådet se en förbättrad rening i 

reningsverket och grundvattentillgången måste 

säkras. En möjlighet är utveckling av två parallella 

vattensystem, ett för dricksvatten och ett med 

avsaltat vatten till toalett och dusch. Det betonas 

också att avgiften för dricksvattnet för alla 

fastigheter i kommunen måste vara kopplad till hur 

mycket vatten de använder.  

  

Borgholms Energi vill utveckla en råvattentäkt i 

Lindby-Solbergafältet och kommer ansöka om 

vattendom under hösten. Vattenrådet är inbjudet 

att komma med synpunkter på samrådsmaterialet 

innan den 17 augusti, 2015. 

  

Vattenrådets styrka ligger i dess sammansättning 

som blir en förbehållslös diskussionsplattform för 

frågor som har många bottnar och behöver 

belysas från flera aspekter och intressen. I styrelsen 

finns representanter från fiske, turistnäring, mark- 

och skogsägare och kommuner.  

  

  

  

 

 

Den 10 oktober bjuder Kalmar läns 

museum och Länsstyrelsen in till ett 

kulturarvsseminarie med vatten som 

tema – Olika nyanser av vatten.  

  

Seminariet hålls i Forum, 

Oskarshamn. Det är kostnadsfritt 

med anmälan är obligatorisk. Det 

bjuds en mängd av olika 

vattenanknutna teman och 

föreläsningar, bland annat Miljöer 

utmed vattendrag och Våt- och 

sjömarker. 

  

Mer information och möjlighet till 

anmälan kommer efter sommaren. 

  

 

 

Har du glömt att betala in 

medlemsavgiften? 

Bara lugn!  

  

Ölands Vattenråd vill gärna ha fler 

engagerade vattenarbetare! Alla 

krafter behövs för att sprida 

information om våra olika vatten.  

  

Ditt intresse styr engagemanget – 

Du behöver inte kunna eller veta 

allt om vatten, men tillsammans 

kan framför allt vi öka den lokala 

kunskapen! 

  

Medlemskapet kostar 100 kr för 

privatperson, företag eller 



organisation. Ladda ner 

inbetalningskortet från hemsidan 

eller ta kontakt med samordnaren 

eller någon i styrelsen.  

  

  

Kontakt     

Samordnare Kristin Bertilius 
Tel: 0485-88480 0485-88480 

E-post: kristin.bertilius@borgholm.se 

Hemsida: www.vattenorganisationer.se/oland/    

Bankgiro: 716-0419   

Organisationsnummer: 802456-5338   

 

http://www.vattenorganisationer.se/oland/downloads/52/Inbetalningskort_medlemsavgift_lands_vattenrd.pdf
mailto:kristin.bertilius@borgholm.se
http://www.vattenorganisationer.se/oland/


 


