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Om årsmötet med finfin föreläsare och Ostkustens Vattensamling som bjuder in till 

vattendag.  
 
Välkomna på årsmöte! 
I år bjuder vattenrådet på årsmötesförhandlingar, 
mat och föreläsning av Lennart Henrikson! 
 
Lennart Henrikson sitter i Västerhavets 
vattendelegation, och är numera fristående konsult, 
mest i vattenfrågor, bl.a. tillsammans med Sveriges 
skogsägareföreningar. Han har även jobbat på 
Göteborgs Universitet (Fil. Dr.), Marks kommun 
(kommunbiolog), Skogsvårdsstyrelsen och WWF. Han 
har blivit alltmer övertygad om att arbetet om att 
vattenfrågor är kanske lika mycket sociologi som 
ekologi. 
 
I sin föreläsning kommer han ge goda exempel på 
hur samverkan och samarbete gjort åtgärder 
möjliga, förmedla kunskap men framför allt positiva 
känslor (attityder) för vatten och hur sociologin 
hänger ihop med ekologin. 
 
Årsmötet hålls på Internationella vattendagen som 
FN instiftat den 22 mars. I år är temat Nature for 
Water – naturbaserade vattentjänster:  

”När vi försummar våra ekosystem gör vi det 
svårare att förse alla med det vatten vi behöver 
för att överleva och må bra. 
 
Naturen och dess och vattentjänster har potential 
att lösa många av våra vattenutmaningar. Att 
använda naturens egna förutsättningar eller till 
exempel plantera nya skogar och anlägga 
våtmarker kan hjälpa till att balansera vattnets 
kretslopp och förbättra människors hälsa och 
försörjning.” 

 
 

 
 
Årsmötet hålls på år på Rällapaviljongen. Anmälan 
(bindande) senast den 18 mars gör du på Simple 
signup-länken, eller kontakta samordnaren. 
 
På dagordningen finns de sedvanliga ärendena och 
Du kan vara med och påverka verksamheten 2018! 

 Hur vill Du att vattenrådet arbetar med 
vatten? 

 Vill du sätta dig in i vattenförvaltningen? 
 Finns det något vatten du skulle vilja veta 

mer om eller visa upp? 

 
 
Du hittar kallelse, ärendelista och bilagor på 
hemsidan från den 8 mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ostkustens Vattensamling  
Vattenråden Norra Möre Vattenråd, Ljungbyåns 
Vattenråd och Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd 
bjuder in till Vattendag den 17 mars. På 
förmiddagen, kl. 10-12, blir det föreläsningar på 
temat Klimat och vatten.  
 
Föreläsare är meterologen Per 
Holmgren, Maria Mårtensson 
(LF) och Amie Ringberg 
(Länsstyrelsen). 
 
Mer information hittar du på 
Ostkustens Vattensamlings 
hemsida. Där kan du också läsa om deras 
biotopvärdsåtgärder och hur de arbetar för sina 
vatten, inte minst genom pedagogiska verktyg och 
inspiration. 
 
Kunskapskvällen 
Den 9 november bjöd vattenrådet in till årets  
Kunskapskväll med temat Det öländska jordbrukets 
vattenvardag – möjligheter, marknad, miljö.  
 
Moderator Karolina Ekstrand lotsade de 
medverkande Björn Folkesson, Hanna Karlsson, 
Tommy Pettersson, Nina Nilsson och Henrik Andersson 
genom kvällen med föredrag och paneldiskussion. 
 
Kvällen var välbesökt med ett 40-tal intresserade 
åhörare som fikade tillsammans och sedan deltog i 
den allmänna diskussionen. Ett referat från kvällen 
finns på vattenrådets hemsida. Där får du veta mer 
om bredden på det öländska lantbrukets 
verksamheter och vad som påverkar deras vardag i 
form av världsmarknadspriser, väder, vattentillgång 
och intressen. 
 
 

 

 
Nominera till vattenrådets vattenpris 
Har du ett förslag på vem som borde få 
vattenpriset? Skicka nomineringen till någon i 
styrelsen eller till samordnaren för vattenrådet! 

Betala medlemsavgiften – nu med Swish! 
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 betala in avgiften på Swish-nummer 
1234579363. Du kan också 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  

 


