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Verksamhetsplan för Ölands Vattenråd 2019 
 
 
Vattenförvaltning 
Under 2019 ska vattenrådet göra nedslag i den beslutade vattenförvaltningscykeln 2016-
2021 med avseende på redan insända synpunkter 2013. Materialet är omfattande och 
behandlas lite i taget. 
 
Styrelsen ska besvara inkommande remisser och samråd och ska aktivt delta i samhällets 
vattenfrågor samt följa SGU:s rapportering om radarflygningarna och hur dessa resultat kan 
användas. 
 
Styrelsen ska skicka skrivelse till kommunerna om att få möjlighet att yttra sig vid kommunal 
planering, till exempel, översiktsplanering, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, med 
mera. 
 
 
Information 
För att informera och nå ut med sitt arbete kommer ett nyhetsbrev med 1-2 utskick ingå i 
medlemsavgiften. Nyhetsbrevet kommer att skickas per e-post i första hand och i 
pappersform till de som önskar. 
 
Hålla hemsidan och Facebookgruppen aktuell med information om vattenrådets aktiviteter 
och annan information som rör Ölands vatten. 
 
Vattenrådet har fått kostnadsfri annonsplats i material som campingar inom organisationen 
Camping Öland delar ut vid incheckning under 2019 samt i kartor över norra och södra 
Öland. Swishnumret ska läggas till. 
 
Spridning av Swish-numret 1234579363 för att öka medlemsantalet. 
 
Andra möjligheter att till låg kostnad kunna sprida kunskap om Ölands Vattenråds arbete kan 
undersökas. 
 
Omarbetning av befintligt material, tryck och distribution av information om vatten och Ölands 
Vattenråd. 
 
 
Samverkan 
Vattenrådet ska bjuda in och samverka med markägare som har gjort vattenvårdsåtgärder. 
 
Samarbetet i Ostkustens Vattensamling och kustvattenråden ska upprätthållas.  
 
Inbjudan till aktiviteter ska skickas till vattenråden på smålandskusten. 
 
Styrelsen ska fortsätta med internutbildningen om de olika verksamheterna som finns i 
vattenrådet och deras vardag.  
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Aktiviteter 
För att väcka intresse och sprida kunskap om vatten och åtgärder planeras följande 
aktiviteter under 2019: 

 Exkursioner till Hornsjön och någon av de åtgärdade LONA-våtmarkerna (Böda 
hamn, Wikegård eller Hyllekärr) 

 Eventuell utdelning av vattenpriset  
 Föredrag om gäddan 
 Möte med SGU för mer detaljerad kunskap kring radarflygningarna 
 Distribution av information till Naturum, turistinformation och kommunreceptioner, 

m.m. 
 Höstbål för Östersjön, sista lördagen i augusti, 31/8. Samverkan med vattenråden 

på smålandskusten. 
 Filmvisning i t.ex. Torngård. 
 Kunskapskväll i november  

 
För att bibehålla och öka antalet medlemmar ska ansträngningar göras för att informera och 
genomföra presentationer om föreningen. ”Gilla och dela”-drive med gratis medlemskap i 
vattenrådet via Facebook. 
 
 
Styrelsen 
Under 2019 planerar styrelsen att sammanträda minst 3 gånger.  
 
Styrelsen ska försöka utverka ett studiebesök till avsaltningsverket i Mörbylånga och 
avloppsdammarna i Böda. 
 
Deltagande och medverkan i Sportfiskarnas rovfiskprojekt som Vattenrådet medfinansierar. 
 
 



BUDGET ÖLANDS VATTENRÅD 2019 

 

 

Intäkter       Utfall 2018   Budget 2019 

Medlemsavgifter    7,400      7,700 

Statl/komunala bidrag    65,866      65,866 

Bidrag/sponsring    53,484     46,916 

Summa:      126,750    120,482 

Kostnader 

Kunskapsaktiviteter      ‐4,386      ‐8,000  

Miljöprojekt    ‐11,250    ‐12,000 

Kostnader styrelse     ‐36,363    ‐33,000 

Milersättningar      ‐1,276      ‐1,500 

Kostnad samordnare    ‐59,848               ‐60,000   

Summa:      ‐113,123    ‐114,500 

 

RESULTAT:       13,626    5,982 

 

Lars Karlsson / kassör 
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