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Vatten! 
Första halvåret av år 2012 har inte bjudit på 
särskilt mycket nederbörd. Snösmältningen 
pågick under en kort tidsperiod mellan slutet av 
februari och mitten av mars med höga flöden i 
våra kanaler och bäckar. Tills nu har Öland haft 
torka. Tydligast är det på alvaret som är helt 
brunt istället för att blomma och grönska som 
det kan göra.  

 

 
Genom att dika ut sjöar och mossar på Öland 
har vi fått mer yta åker att odla, men vi har 
samtidigt sänkt grundvattennivån. Dessutom har 
ön blivit känslig för både mycket nederbörd och 
torka. Vädret resten av sommaren vet vi lite om 
men vi närmar oss den tiden på året då flest 
personer besöker ön och vår gemensamma 
dricksvattenresurs är begränsad. 

 
 
Var rädda om vårt vatten och gör vad Du kan 
för att spara på vårt dyrbaraste livsmedel! 
 
Information under 2012 
Vattenrådet har låtit trycka upp affischer med 
tänkvärda ord. Dessa har satts upp på olika 
ställen på ön. Håll utkik efter budskap som: 
 

Vatten – en av jordens mest dyrbara gåvor! 
Rent vatten – en mänsklig rättighet? 
Kan vi minska övergödningen i badviken? 
Rent vatten – en självklarhet? 
Östersjöns fisk drunknar av syrebrist! 

 
Förra året informerade vattenrådet om hur 
våtmarker kan förbättra vattensituationen på 
Öland. I år har vattenrådet satsat på ett 
informationsblad med tips och goda idéer som 
var och en kan göra för att värna Ölands 
vatten. Informationsbladen finns att hämta på 
kommunerna, eller kontakta samordnare Kristin 
Bertilius så får du veta mer. 
 
Under våren har en banderoll varit upphängd 
vid Träffpunkten. Samma banderoll hängde på 
viadukten över Ölandsbroleden under 
Skördefesten förra året. Tyvärr har den blivit 
nedtagen och är i skrivande stund borta.  
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Höstbål för Östersjön 25 augusti 
I norra Sverige, Finland och Baltikum är det 
tradition att säga farväl till sommaren genom att 
tända ett höstbål. Den europeiska huvudstaden 
Åbo tog 2011 initiativ till att sprida traditionen för 
att sätta fokus på Östersjöns miljö.  
 
Så här såg det ut förra året: 

 
 
Öland deltog med att tända vårdkasar i två 
hamnar, Böda och Gräsgård. Den 25 augusti i år 
planerar vi att tända bål på sju platser längs 
Ölands kust: Böda, Sandvik, Kårehamn, Stora 
Rör, Bläsinge, Degerhamn och Gräsgård.  
 
Ölands vattenråd hoppas kunna göra detta till 
en årlig tradition för att kasta ljus på Östersjöns 
miljö som vi alla är en del av. 
 
Om Du vill ordna ett eget bål eller hjälpa till i de 
hamnar som vattenrådet kommer vara i är Du 
mycket välkommen. Ta kontakt med 
samordnaren!  
 

 Vårdkasen i Böda 2011. 
 
Leaderprojektet Ostkustens vattensamling 
Projektledaren för leaderprojektet Ostkustens 
vattensamling, Renate Foks, har anställts. Hon 
kommer dels arbeta som samordnare för tre 
vattenråd i Kalmarområdet dels som 
projektledare för vattenrådens Leaderprojekt.  
 
Styrelsen för Ölands vattenråd har arbetat fram 
flera idéer om projekt som de vill genomföra. På 
styrelsemötet i augusti kommer de ta fram 
underlag och prioritera bland förslagen.  
 
Vi önskar Renate välkommen till oss och hoppas 
att vi tillsammans ska få igång och genomföra 
flera framgångsrika vattenvårdsprojekt! 
 
 

 
        

 
 
 
 

Vattenrådet vill önska alla medlemmar  
en fin sommar! 

 


