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Ordföranden har ordet: 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel, men vi får inte glömma att vårt vatten inte bara är dricksvatten. Varje 
dag finns vattnet i vår närhet som bäckar, badvatten, fågelvatten och fiskevatten, men också som 
dagvatten, dräneringsvatten och avloppsvatten – och vi påverkar dem alla.  
Om vi kan samla oss och samverka inom Ölands vattenråd har vi alla möjligheter att nå långt med att 
förbättra alla dessa vatten. Det behövs för vår egen och framtida generationers skull.  
      Bo Hagström 

 
Vattenrådets aktiviteter under hösten 2011 
Under hösten fortsatte vattenrådet med 
informationsprojektet. På Skördefesten fanns vår 
banderoll ”Rent vatten – en självklarhet?” på 
viadukten vid Träffpunkten. Källvandringen på 
alvaret med Lars Kylefors var mycket 
uppskattad och våtmarksexkursionen till 
Triberga och Frösslunda mossar välbesökt och 
med ett härligt höstväder. På öringutflykten fick 
vi se flera lekande öringar i Åbybäcken.  
 
Stort tack till alla medverkande! 
 

 

 
Foto: AnnaSara Nilsson, Ann-Charlotte Hagström,   
Kristin Bertilius, Lars Karlsson.  

Höstbål för Östersjön 
I norra Sverige, Finland och de baltiska länderna 
är det tradition att tända ett bål som farväl till 
sommaren den sista lördagen i augusti. I år 
tändes bål på Öland i Gräsgård och Böda. I ett 
samarbete mellan kommunernas energistrateger 
och Ölands vattenråd. Initiativet kom från den 
europeiska kulturhuvudstaden Åbo att sprida 
bålet längs Östersjöns kust.  
 

 
                Foto: Kristin Bertilius 
 
Ölands vattenråd hoppas kunna göra detta till en 
årlig tradition för att kasta ljus på Östersjöns miljö 
som vi alla är en del av. 
 
Vattenrådet har överklagat undersöknings-
tillståndet för Gripen Gas. 
Bergsstaten har gett undersökningstillstånd till 
Gripen Gas för att se om gas kan utvinnas i de 
skifferlager som finns under den öländska 
kalkstenen. Ölands vattenråd befarar att en 
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borrning efter gas kan ge stora och svåra följder 
för grundvattnet och har överklagat beslutet. 

 
Världsvattendagen 22 mars, 2012 
FN:s internationella dag för vatten är den 22 mars 
varje år. Temat för 2012 är ’Hållbar 
vattenanvändning för tryggare matproduktion’. 
Vi kan alla bidra till att minska 
vattenanvändningen genom vad vi väljer att äta. 
I alla steg av leveranskedjan, från producenter till 
konsumenter, kan åtgärder vidtas för att spara 
vatten och se till att det finns mat för alla. 
 

 
 
 
Leader-stöd för genomförande av åtgärder 
Ölands vattenråd har tillsammans med 
vattenråden i Kalmar kommun ansökt om stöd 
från landsbygdsprogrammet Leader för att kunna 

genomföra åtgärder. Stöd beviljades av LAG-
gruppen den 23 november, 2011.  
 

        
 
 
Årsmöte 2012 
Årsmötet planeras till onsdagen den 29 februari, 
klockan 19.00. Plats meddelas senare men det blir 
någonstans mitt på Öland. 
 
Kom ihåg att betala medlemsavgift för 2012 
Betala in 100 kronor (samma avgift för 
privatpersoner, organisationer och företag) på 
bankgironummer 716-0419. Ange namn och e-
post och/eller telefonnummer. Du kan också 
använda inbetalningskortet som finns här på 
nyhetsbrevet! 
 
Välkommen att arbeta för Ölands vatten med 
oss! 

 
 


