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Agenda
Ordförande inleder styrelsemötet

Genomgång av verksamhetsplanen

Genomgång av pågående projekt

Genomgång av projektförslag

Övriga frågor

Ordförande avslutar styrelsemötet.



Genomgång av verksamhetsplanen

Vill nå ut till liten som stor, tjej som kille, den med förkunskap eller den som är 

nyfiken och intresserad

Vattenrådets viljeinriktningar:

 Informations och kompetenshöjande aktiviteter

 Åtgärder, aktiviteter och studiebesök

 Utmaningar



Genomgång av pågående projekt och 

aktiviteter.

• Möten och byggande av insektshotell med förskoleklass grodan i Torsås

• Möte om rent och smutsigt vatten med förskoleklass Kråkan i Bergkvara

• KSK stöttar upp i arbetet med skogens vatten.

• Möte med länsstyrelsen om åtgärder.

• Möte med Kärrabo miljöförening

• Kalkdike Södra Kärr under vecka 47

• Avsluta projektet Magasinering fördröjning.

• Torsås och Borgholms kommuner kommer att bli prioriterade i Greppas 
rådgivning under 2016, därefter gör de en utvärdering. LRF, greppa och 
kommunen ska träffas i dec för genomgång.



Projekt – LOVA – minska näringsläckaget

Sitter nu med 2 LOVA ansökningar

1) Huvudsyftet  att Grisbäcken ska uppnå God ekologis status, samt kustvattnet 

ska nå God ekologisk status. 

• Fokus på åtgärder, i Grisbäcken. 

• Sprida goda exempel – Dennis paketet

• Steg 3 åtgärder i kustvattnet, mynningen

2) Magasinering och fördröjning steg 2

• Genomförande av plan från projekt som avslutas i år.

• Fokus på dämningen och effekter den kan skapa samt konstruktion.



Aktiviteter i Vattenrådet under våren 
( bild från feb 2015)

• Strukturkalkning fortfarande loka aktuellt

− https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jCaVkApWdaU

− http://www.vattenorganisationer.se/samverkanhalland/downloads/76/havsmiljo

ngamlebyviken.pdf

− Dennis har svarat ja! LOVA 2016, 2017

• Kosläpp - fosfordamm, arrangemang i Laduryd? Kanske nästa år?, styrelsemöte med 

Kosläpp?

• Risvasar  föreläsning april samt åtgärd juni – fokus på Torsåskolan.

• Insektshotel, förskolan (hösten-15) 18/11

• Syrgasejektor placeras ut i gölen, efter grävningarna är klara uppströms gölen 

(Hösten-15) har väntat sedan 26 aug!

http://www.vattenorganisationer.se/samverkanhalland/downloads/76/havsmiljongamlebyviken.pdf
http://www.vattenorganisationer.se/samverkanhalland/downloads/76/havsmiljongamlebyviken.pdf


Övriga frågor

− Nästa möte? 


