
Ölands vattenråd 
 

Nyhetsbrev 2015:1 
 

Januari 2015 
 

 
________________________________________________________ 

 
Kontakt   
Samordnare Kristin Bertilius Tel: 0485-88480 E-post: kristin.bertilius@borgholm.se 
Hemsida: www.vattenorganisationer.se/oland/  
Bankgiro: 716-0419  
Organisationsnummer: 802456-5338  

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om årsmötet, åtgärder och vad som händer under året. 
 Kom ihåg att lösa medlemskap 2015! 

 
Ölands Vattenråd önskar  

alla medlemmar god fortsättning på 
ett nytt intensivt vattenår! 

 
Årsmöte 2015  
Välkomna till vattenrådets årsmöte den 12 mars, 
kl. 19.00 i Tingssalen, Stadshuset i Borgholm. 
 
Kvällen kommer innehålla sedvanliga 
årsmötesförhandlingar och en presentation av 
vad vattenrådet har åstadkommit och arbetat 
med under de första fem åren. 
 
Kallelse annonseras i lokaltidningarna och 
ärendelista kommer att publiceras på hemsidan. 
Varmt välkomna till en innehållsrik och trevlig 
kväll i vattnets tecken! 

   
 

 
Invigning av våtmarken i Parboäng! 
Genom Leaderprojektet Ostkustens 
Vattensamling har Ölands Vattenråd 
medfinansierat en våtmark i Parboäng 
tillsammans med Sportfiskarna och LOVA-stöd.  
 
Åtgärden genomfördes under hösten och den 
11 november var det invigning och visning av 
våtmarken. Tanken är att den ska fungera som en 
bra lekplats för gädda som har minskat kraftigt 
längs våra kuster. Våtmarken kommer också 
fungera som närsaltsfälla och en möjlig rast- och 
häckningsplats för fåglar. På sommaren kommer 
våtmarken betas av gårdens djur. På så sätt sköts 
våtmarken av mular och klövar. 
 
Det finns många vinnare med en våtmark! 
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Om årsmötet, åtgärder och vad som händer under året. 
 Kom ihåg att lösa medlemskap 2015! 

 
Vad händer 2015? 
Samråd om nästa förvaltningscykel. Det är viktigt 
med lokal kunskap och inflytande i 
vattenförvaltningen! Vattenrådet ska lämna svar 
på förslag till förvaltningsplan och 
åtgärdsprogram 2016-2021. På samrådsmötet i 
februari (se nedan) får vi veta mer om 
vattenförvaltningen och hur förslaget för den 
kommande förvaltningscykeln ser ut. 
 
Vattenrådets styrelse kommer att dela ut 
vattenpriset under våren. Pristagaren är hemlig 
fram till utdelningen, men vi kan redan avslöja att 
styrelsen har bestämt vem priset ska gå till! 
  

 
Längre fram på våren kommer en informations- 
och kunskapsbytarkväll anordnas. Vattnet är 
centralt på Öland både för brukande av marken, 
men också för att förse oss med 
dricksvattenunder hela året. Kom och bidra med 
dina erfarenheter och få nya kunskaper! 
 
Traditionsenligt höstbål blir det sista lördagen i 
augusti. Hittills har vi bara blivit fler och fler som vill 
vara med och manifestera Östersjöns miljö och 
dela en stämningsfull stund. 
 
Ytterligare aktiviteter kommer fastställas på 
årsmötet. 
 

 
Dagar att skriva upp i almanackan! 
2 februari Internationella våtmarksdagen – Gör en 
utflykt till din närmaste våtmark!  
11 februari Samrådsmöte i Brofästet, Kalmar – Var 
med och påverka hur vi ska jobba med 
vattenförvaltning under de kommande sex åren! 
Anmäl dig på Vattenmyndighetens hemsida. 
12 mars Ölands Vattenråds årsmöte – kom och lär 
dig mer om och var med och påverka 
vattenrådets arbete!  
22 mars Internationella vattendagen – årets tema 
Vatten och hållbar utveckling. 
29 augusti höstbål – säg farväl till sommaren och 
visa ditt engagemang för Östersjön! 
19 november Internationella toalettdagen. 2,1 
miljarder människor saknar tillräcklig sanitet – säg 
tack till din toalett med en sång. 
 
Vi vill bli fler! 
Ölands Vattenråd behöver 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.  
 

 
 


