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Ärenden 

 
1. Val av mötets justerare.  
 
2. Godkännande av dagordning. 
 
3. Föregående mötes protokoll. Protokoll från föregående styrelsemöte bifogas. 

 
4. Genomgång och återkoppling Vattenförekomster. På styrelsemötet i juni, 2019, 

beslöts att ett urval av vattenförekomster skulle gås igenom för återkoppling till 
Vattenmyndigheten. Förra styrelsemötet beslöts att Roland och Jan bildar 
arbetsgrupp för ett yttrande.  

a. Kustvatten:  
 i. Grankullaviken  
 ii. N Ölands kustvatten 
 iii. Ö s Kalmarsunds kustvatten 

Tid och plats Onsdagen 4 december, kl. 19.00, Stadshuset, Borgholm. 
 

     
 May-Britt Landin  Ordförande 
 Roland Engkvist   
 Björn Folkesson   
 Fredrik Fredriksson   
 Jan Herrmann  Vice ordförande 
 Lars Karlsson  Kassör 
 Johan Sigvardsson   
    
    
 Roland Andersson Ersättare  
 Börje Ekstam Ersättare  
 Thomas Hagström Ersättare  
 Michael Ingard Ersättare  
 Bertil Lundgren Ersättare  
 Emil Petersson Ersättare  
 Eva Öberg Ersättare  
 Kristin Bertilius Samordnare Sekreterare 
    
   
 Ersättarna och föreningens medlemmar är adjungerade och har närvaro- och 

yttranderätt på styrelsens möten. Om ordinarie ledamot inte kan komma 
kontaktar den en ersättare. 

    
Deltagande Meddela om ni kommer till Kristin Bertilius, samordnare, tel: 0485-884 80,  

e-post: kristin.bertilius@borgholm.se 



b. Ytvatten 
 i. Strömmen 
  ii. Silverbäcken 
  iii. Torpbrobäcken  
  iv. Frösslundabäcken 
  v. Petgärdekanalen 
  vi. Grankullakanalen 

c. Grundvatten  
 i. Östra Ölands kalkberg 
 ii. Strandskogen 
 iii. Lindbyfältet 

 
5. Ansökan vattendom uttag Lindbykanalen. I augusti meddelades Borgholm Energi 

deldom i ansökan om yt- och grundvattenuttag i Strömmen och Lindby-Solbergafältet. 
Nu fortsätter processen med ansökan om vattendom för ytvattenuttag i 
Lindbykanalen samt att riva ut en dammkonstruktion. Kungörelsen och tillhörande 
handling biläggs kallelsen. På mötet kan styrelsen ta ställning till om de vill yttra sig. 
Sista dag för synpunkter är den 17 december.  
 

6. Ekonomi 2019. Kassören ger en avstämning på hur ekonomin i föreningen ser ut. 
 

7. Planering 2020.  
a. Årsmöte. Föreläsare och tidpunkt? 
b. Verksamhetsberättelse. Plan 2019 och Bruttolista 2019 bifogas. 
c. Verksamhetsplan 2020. Vad vill styrelsen planera inför 2020? 

i. Förfrågan om samverkan #vattentankar. Region Kalmar samordnar en 
budkavle som ska vandra genom alla länets kommuner för att 
uppmärksamma vatten i alla former. Budkavlen startar vecka 3 i 
Kalmar och v. 14 är den i Mörbylånga som lämnar över till Borgholm 
v. 15. Kan och vill vattenrådet samverka om t.ex. exkursioner eller 
föreläsningar eller andra inspel till kommunerna? 

ii. Förslag på seminarie om övergödning och miljöstödssystemets 
effektivitet och funktion. På förra styrelsemötet beslöts att styrelsen 
skulle komma med förslag på personer som ska bjudas in.  

d. Budget 2020. 
 

8. Information och övriga frågor. 
a. Vattendagarna 7-9 oktober i Västerås. Jan H representerade vattenrådet. 
b. Människan och påverkan på Östersjön, föreläsning på Länsmuseet 9/10. 

Fredrik Fredriksson deltog? 
c. Summering av Filmkvällen och utdelning vattenpriset 14/10.  
d. Extra bidrag från Vattenmyndigheten. Rekvirerat i november. 
e. Pantamera-medel från återvinningsinsamling i Borgholms kommun. 
f. LRF:s LEVA-projekt. Föreläsning om dämmen på Gotland 10/12. 
g. Inför Kunskapskvällen 9/12 (sista anmälningsdag den 8/12).  
h. Föreläsning Christer Borg, Älvräddarna, 20-21 januari, 2020. 
i. Övriga frågor. 

  
9. Nästa möte.  

Nästa möte blir Kunskapskvällen 9 december kl. 19.00 på Öl. Folkhögskola. 
Styrelsen kan bestämma tidpunkt för nästa styrelsemöte. 

 
  
Välkomna! 


