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Om våra aktiviteter, skrivelse till kommunstyrelserna, kunskapskvällen 

och vattenrådet har fått pris.  
 
Ölands Vattenråd blev pristagare! 
Ölandsstiftelsen, som stöder personer som idag är 
bosatta på Öland eller forskning och annan 
verksamhet med ändamål att förbättra Östersjöns 
vatten, beslutade i maj att dela ut 150 000 kr till 
Ölands Vattenråd. 
 
Erik Linder från Ölandsstiftelsen motiverade priset så 
här:  
– Vi kände att Ölands Vattenråd är värda detta för 
deras arbete med att göra Östersjön och vattnet på 
Öland bättre. 
 
– Det är en ära och det är välkomna pengar för allt 
vårt arbete sker ideellt, säger Lars Karlsson, 
styrelseledamot och kassör.  
 
Nu får styrelsen ta ställning till hur pengarna ska 
komma till användning. Det kan både vara egna 
projekt som att stötta andra. 
 
Två exkursioner i april och maj och höstbålen 
lockade många deltagare  
Den 1 april bjöd vattenrådet in till ett besök i 
Harfjärden. Linnéuniversitetet utförde där en studie 
på gäddor som vandrar in och ut ur våtmarken för 
att få veta 
population 
och få mer 
information 
om den 
öländska 
gäddan. 
Kristin Bertilius 
berättade om restaureringen av våtmarken som 
Borgholms kommun genomfört tillsammans med 
markägarna.  
 
Den 7 maj bjöd vattenrådet in till en exkursion till 
Frösslundabäcken där Jan Herrmann och Lars 
Karlsson från styrelsen berättade mer om livet i en 
öländsk bäck. 
 

 

 
 

 
 
Det var mycket intresserade 
deltagare som fick veta mer om 
ekologi och vattenlevande djur och 
växter. 
 
 

 
Höstbålen tändes traditionsenligt den sista lördagen i 
augusti i Böda, Sandvik, Kårehamn, Stora Rör, 
Bläsinge, Degerhamn 
och Gräsgård av 
vattenrådet i samarbete 
med de lokala hamn- 
och 
samhällsföreningarna. I 
Byxelkrok och Borgholm 
tändes också bål och på 
andra sidan sundet 
tändes bål av 
vattenråden i Torsås och 
Kalmar. Det blev en 
väldigt fin och 
stämningsfull kväll med 
många deltagare som 
fick veta mer om plast 
och mikroplaster i haven.  
 
I Gräsgård medverkade Åke Hagström som är 
seniorprofessor i marinbiolog. 
 
Medlemsmöte med SGU om radaflygningarna 
Den 23 maj berättade statsgeolog Mattias 
Gustafsson mer om de radarflygningar som 
genomfördes 2016 och vilka preliminära resultat som 
finns. 
 
Mattias berättade och visade hur radarbilderna ser 
ut och hur man kan tolka dem. Det är mycket 
arbete kvar att analysera materialet, men redan nu 
finns det goda möjligheter att lokalisera nya 
grundvattentäkter inför 2018. Samtidigt har SGU fått 
mycket mer information om de befintliga täkterna. 
 
Mattias presentation finns tillgänglig på vattenrådets 
hemsida. 
 



 
Kunskapskväll: Det öländska jordbrukets 
vattenvardag – möjligheter, marknad, miljö 
Den 9 november bjuder vattenrådet in till årets 
kunskapskväll!  
 
I år får vi 
veta hur tre 
lantbrukare 
har upplevt 
vattenkrisen, 
men vi får 
också lära 
oss mer om 
olika 
inriktningar 
som de valt 
på sin 
verksamhet, marknader och tillsyn som påverkar de 
öländska bönderna. 
 
Dessutom medverkar Greppa-rådgivningen och 
Länsstyrelsen. Kvällen avslutas med en 
paneldiskussion. 
 
Tid: den 9 november kl. 19.00 
Plats: Strömstedtssalen, Ölands Folkhögskola i Skogsby 
 
Vi bjuder på fika! Obligatorisk anmälan senast den 
5 november. Anmäl dig på länken: Simple signup 
eller till samordnaren Kristin Bertilius (kontaktuppgifter 
längst ner). 
 
Varmt välkommen! 
 
Skrivelse till kommunstyrelserna 
I oktober lämnade styrelsen för vattenrådet in en 
skrivelse till kommunstyrelserna i Borgholms och 
Mörbylånga kommuner. De vill på så sätt förmedla 
idéer och tankar till hur arbete på längre sikt kan 
säkra dricksvattnet. 
 
Det är de låga grundvattennivåerna under 2016-
2017 som är anledningen till skrivelsen. Vattenrådet 
vill bland annat se mer samarbete och diskussion 
mellan olika intressen för att bättre utnyttja och ge 
förutsättning för de 
naturliga 
vattentillgångarna. 
 
Skrivelsen finns att läsa 
på vattenrådets 
hemsida. Där finns 
även andra 
dokument, yttranden 
och skrivelser från 
vattenrådet.  
 

 
Fortsätt spara vatten 
De kommunala täkterna har fortfarande inte kommit 
upp i normala grundvattennivåer eftersom det tar 
lång tid för grundvatten att bildas. 
 
Fortsätt att använda vår gemensamma resurs, 
vattnet, klokt!  

 
Nominera till vattenrådets vattenpris 
Vattenrådet kan dela ut sitt vattenpris högst en 
gång per år. Förra året gick priset till Saxnäs 
Camping som reagerade snabbt på vattenbristen 
och installerade vattenbesparande system på 
campingen. Året dessförinnan fick Henrik Alvarmo 
det för sin våtmark. 
 
Har du ett förslag på vem som borde få 
vattenpriset? Skicka nomineringen till någon i 
styrelsen eller till samordnaren för vattenrådet! 
 
Betala medlemsavgiften! 
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  

 


