
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 21 maj 2015, klockan 18.00.  

Plats:  Hos ledamoten Kennert Täck i dennes sommarbostad i 

                                 Ragnabo/Bergkvara.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Pia Prestel, ledamot 

Kennert Täck, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

Anmält förhinder: Lena Peribert, kassör 

Robert Briland, ersättare 

 

§ 15131 Avstämning av projekt ”Vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde  

                   – steg 2  

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2014-11-26, § 14201 resp. 2015-01-22, § 15021. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2015, § 15021 fattades följande 

beslut. 

 

 Styrelsen beslutar att  

     Sekreteraren inför maj månads sammanträde skall lämna en redovisning av 

hur långt projektarbetet har framskridit. 

 

Sekreteraren redogör för att det under perioden 2014-12-08 – 2015-05-12 

genomförts 8 arbetsmöten, som finns dokumenterade i minnesanteckningar. 

Dessa minnesanteckningar är f.n. inte officiella, då det förekommer tankar, 

idéer och namn i minnesanteckningarna, som skulle kunna vara känsliga för 

projektets genomförande. 

 



All information som hitintills berörts för projektets genomförande återfinns på 

Kustmiljögruppens hemsida på länken… 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/vattenatgarder-i-grisbackens-

avriningsomrade-steg-2/  

 

Vid det senaste arbetsmötet den 11 maj 2015 redogör Pernilla Landin för att det 

numera finns en åtgärdssamordnare på Länsstyrelsen för vattenprojekt som heter 

Carina Pålsson, en person som Pernilla L fått god kontakt med. Carina P har vid 

kontakter visat intresse för olika typer av vattenåtgärder inom Grisbäckens 

avrinningsområde inte minst mot bakgrund av att Grisbäcken är mycket väl 

lämpad för utvärderingsbara vattenåtgärder, vilket inte Bruatorpsån och 

Brömsebäcken är på samma sätt. 

Det är inplanerat en heldags vattenvandring utmed Grisbäckens 

avrinningsområde den 11 juli 2015 för att arbetsgruppen, som utökats med Pia 

Prestel som ansvarar för fotodokumentationen, skall få möjlighet till att i skarpt 

läge bilda sig en uppfattning om, vilka potentiella vattenprojekt med förslag till 

åtgärder inom respektive fastighet, som kan genomföras på både kort och lång 

sikt för att Grisbäcken skall uppnå åtminstone ”god ekologisk status”. 

 

Vattendragsvandring 2015-07-11 

Arbetsgruppen genomför en heldags vattendragsvandring utmed 

Grisbäckens avrinningsområde för fotodokumentation av potentiella 

vattenprojekt med förslag till åtgärder. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren meddelar, att det är inplanerat ett arbetsmöte den 5 juni med Joel 

Parde, ordförande i Leader Småland Sydost, Kustmiljögruppens presidium och 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet för att presentera, analysera och gå 

igenom vilket/vilka projekt som Leader Småland Sydost kan vara 

medfinansiärer i. 

Leadermodellen… 

  

(En metod för att uppnå målen med EU:s landsbygdsutvecklingspolitik som innebär att man 

har ett underifrånperspektiv i stället för att använda en traditionell toppstyrd metod). Leader 

är en fransk förkortning för koppling mellan åtgärder inom landsbygdsutveckling) 

  

… är särskilt väl tillämpbar utifrån en finansieringsmodell, då det gäller bland 

annat vattenprojekt inom de gröna näringarna, då dessa företagare har ett rikt 

kontakt- och närverk i kombination med egna maskiner som kan växlas ut i form 

av medfinansiering. 

http://www.kustmiljogruppen.org/vattenatgarder-i-grisbackens-avriningsomrade-steg-2/
http://www.kustmiljogruppen.org/vattenatgarder-i-grisbackens-avriningsomrade-steg-2/


 

 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för redogörelsen. 

 Detta ärende skall vara med på föredragningslistan vid styrelsens 

sammanträde den 17 september 2015. 

 

 

 

 


