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Om vattenbrist, styrelsen, vattenpriset och bra datum 2016.  

 
Styrelsen 2016 
På årsmötet som hölls den 14 mars i Norra Möckleby 
fick vi en presentation om vattensituationen både 
lokalt och regionalt av Liselotte Hagström, 
Länsstyrelsen. Dessutom diskuterades verksamheten 
för 2016.   
 
Styrelsen består 2016 av May-Britt Landin (ordf.), 
Roland Engkvist, Björn Folkesson, Fredrik Fredriksson, 
Jan Herrmann, Lars Karlsson (kassör), Johan 
Sigvardsson. Adjungerade ersättare är Börje Ekstam, 
Bo Eriksson, Bo Hagström (v. ordf.), Bertil Lundgren, 
Emil Petersson, Elna-Brith af Wåhlberg och Eva 
Öberg.  
 
Medlemmar och ersättare har närvaro- och 
yttranderätt på styrelsens möten. 
 
Naturnatten  

 
 
Den 5 juni genomfördes Naturnatten. Naturskydds-
föreningen hade bjudit in vattenrådet för att prata 
om vatten och visa vilka kryp som finns i våtmarker 
och vattendrag på Öland. Det var mycket 
uppskattat att få se vattenskorpioner, sländlarver 
och en ständigt rymmande blodigel! 
 
Det fanns också möjlighet att måla med vattenfärger 
och spela vattenspel. 
 
 

 
Utdelning av vattenrådets vattenpris  
Vattenpriset delades i år ut till Kronocamping Saxnäs 
för deras aktiva arbete med att spara vatten. 
Motiveringen löd: 

Vattenpriset 2016 för värdefulla 
insatser för Ölands vatten tilldelas 
Kronocamping Saxnäs, 
som genom systematisk nytänkande och 
snabba investeringar minskar 
förbrukningen av dricksvatten och bidrar 
på så sätt till att ett hårt tryck på en 
begränsad resurs minskar. Åtgärder som 
sjövatten till pooler, snålspolande 
munstycken och minskad duschtid kan 
tjäna som förebild för både företag och 
allmänhet!  

 
Stolta mottagare av priset, Catrin och Lars Sörensson 
kunde berätta att deras farhågor om att gästerna 
skulle tycka mindre bra om deras besparande 
åtgärder har kommit på skam och menar att vi 
kommer långt med information för att öka 
förståelsen. 
 
 



 

 

 

  
Spara vatten 
Vattenrådet tog tidigt initiativ för att få öka 
medvetenheten om att spara vatten. En banderoll 
sattes på stängslet vid ölandsleden i höjd med 
Träffpunkten.  
 
Tyvärr togs den ner av Trafikverkets 
underentreprenör. Nu vill vattenrådet gärna ha tips 
på var vi kan sätta upp banderollen så den ses av så 
många som möjligt! 
  

  
 
I kampanjen Vattensmart arbetar kommunerna 
tillsammans för att informera om hur mycket vatten vi 
kan spara genom att duscha, diska och vattna 
smartare.  
 
Sparandet har gett resultat! Det gäller att vi fortsätter 
att hjälpas åt att tänka på att vi alla kan göra något! 
 
Internationella vattendagen 
FN har instiftat den internationella vattendagen som 
infaller den 22 mars varje år. I år beslöt styrelsen att 
uppmärksamma dagen med en skrivelse om hur de 
vill se att arbetet med vattenbristen hanteras 
långsiktigt och betonade det fokus vattenrådet har 
haft sedan starten: att öka kvarhållningen av vatten 
på land. 
 

 

 
 
 
Dessutom understryks vattenrådets unika roll som en 
plattform där olika verksamheter möts och kan 
diskutera vatten ut olika aspekter.  
 
Skrivelsen publicerades i flera lokala tidningar och 
finns att läsa i sin helhet på vattenrådets hemsida.  
 
 
Bra datum 2016 

 Strandfyndsvandringar i Trosnäs 
(Wikegård)och Saxnäs. Samling kl. 14.00 i 
respektive campings reception. Vi vandrar 
och pratar om vad vi hittar på stranden. 

 27 augusti. Höstbål för Östersjön.  
 9 november. Kunskapskväll i Tingssalen, 

Stadshuset, Borgholm! Föredrag av Jan-
Henrik Fallgren om Vatten i ett historiskt 
perspektiv. 

 19 november. Internationella toalettdagen. 
 
 

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

 


