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Ölands Vattenråd 
 

Nyhetsbrev 
2016:1 

 
Januari 2016 

 
Om vattenbrist, årsmötet, nominering till vattenpriset och medlemsavgift 2016.  

 

Årsmöte 14 mars 2016! 
Välkomna till vattenrådets årsmöte 2016! Mötet hålls 
den 14 mars klockan 19.00 i Hembygdsstugan i 
N. Möckleby. Hembygdsstugan ligger mittemot 
nedfarten till Bläsinge vid östra landsvägen.  

 
Nominera till vattenrådets vattenpris! 
Förra året delades vattenrådets vattenpris ut för 
första gången. Det blev markägaren Henrik Alvarmo 
och hans våtmarksrestaurering som fick utmärkelsen.  

 
Priset kan delas ut högst en gång per år till 
privatpersoner, föreningar, myndigheter eller företag. 
Priset ska premiera och uppmärksamma särskilda 
insatser som gagnar Ölands kust-, yt- eller 
grundvatten. Det kan bara delas ut till genomförda 
projekt, åtgärder eller konkreta handlingar eller 
aktioner. 
 
 

 
Nomineringen med motivering ska vara skriftlig 
och kan skickas till samordnaren eller styrelsen 
senast den 15 februari.  
 
Spara vatten 
Förra året var ett mycket torrt år. Särskilt hösten 
som vanligtvis innebär att vattenreservoarerna i 
berggrunden och marken fylls på. Det märks 
bland annat på att det är låga eller inga flöden i 
bäckar och kanaler och brunnar har sinat.  
 
Mörbylånga kommun har gått ut med en allmän 
uppmaning att alla måste spara på vattnet.  
 
Vi är många som ska dela på vattenresursen, 
ingen kan göra allt – men alla kan göra något!  
(Bildkälla: Skånska Vattentorns-sällskapet) 
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Samverkan östersjömånaden 
Under augusti samverkade vattenrådet med flera 
föreningar och organisationer för att sätta fokus på 
Östersjöns miljö. På Ottenby hölls Östersjöns dag med 
ett 50-tal besökare, skräpvandringarna gav många 
artiklar i lokaltidningarna och höstbål tändes i fler 
hamnar på Öland och även av vattenråd på 
fastlandet.  
 
Styrelsen vill gärna fortsätta samarbeta med 
aktiviteter och åtgärder under 2016. 

 
VA-planering 
Styrelsen bjöd in kommunernas VA-planerare för att 
få information och dialog kring utbyggnaden av 
vatten- och avloppsnätet. 
 
Båda kommunerna arbetar efter en antagen VA-
plan som har gjort arbetet mer långsiktigt och tydligt. 
Samarbete sker bland annat kring överförings-
ledningen Gårdby-Färjestaden.  
 
Länsstyrelsen och kommunerna kommer gemensamt 
försöka få till stånd en radarskanning av Öland för att 
eventuellt kunna hitta fler grundvattenförekomster. 
Samtidigt välkomnar de fler våtmarker och 
vattenhållande åtgärder i landskapet som gör att 
grundvattenbildningen kan öka. 
 
Succé för kunskapskvällen 
Satsningen på en kunskapskväll blev välbesökt och 
intresserade åhörare fick veta mer om kulturhistoria 
och vatten och den saltvatteninströmningen som 
skedde genom Öresund och Bälten under förra 
vinterns stormar. 
 
Kunskapen om de kulturlämningar som finns i och 
våtmarker och vattendrag behöver byggas upp. 
Kulturlämningar kan vara stängsling, stenbroar, 
kvarnar, garverier mejerier, fasta fiskredskap, tvätt- 
och bykplatser, offerplatser eller andra platser som är 
förknippade med folktro.  Kontakta gärna 
antikvarierna på Länsstyrelsen om du har information 
att dela med dig av. 
 

Eftersom saltvatten är tyngre än Östersjöns 
bräckta vatten styrs de av de djupare områdena 
vid bland annat Bornholm och Gotland.  
Strömmarna i Östersjön går motsols och flödet går 
öster om Gotland för att sedan vika ner söder ut 
mellan Öland och Gotland. Förhoppning fanns att 
de syrefria bottnarna skulle få mer syrerikt 
saltvatten till sig. Resultatet verkar vara att 
Borgholmdjupet har syresatts och de södra 
delarna av de syrefria bottnarna i egentliga 
Östersjön delvis fått bättre syreförhållanden. 
 

 
Bra datum 2016 

 2 februari. Ramsarkonventionens 
internationella våtmarksdag. Temat för 
året är Hållbart levebröd. 

 14 mars. Årsmöte för Ölands Vattenråd. 
 22 mars. Internationella vattendagen. 

Temat för året är Vatten och jobb. 
 19 november. Internationella 

toalettdagen. 
 

Så fort verksamhetsplanen för 2016 kommer 
datumlistan att utökas med vattenrådets 
aktiviteter och initiativ. 
 
Dags att betala medlemsavgiften 2016 
Alla krafter behövs för att sprida information om 
våra olika vatten. Fler engagerade 
vattenarbetare behövs! 
 
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.  

_________________________________________________ 
Kontakt: Samordnare Kristin Bertilius0485-884 80,  
E-post: kristin.bertilius@borgholm.se  
Hemsida: www.vattenorganisationer.se/oland/ 
Bankgiro: 716-0419 
Organisationsnummer: 802456-5338 
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