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Årsmötet den 13 februari 
På årsmötet hölls först de vanliga 
föreningsförhandlingarna. Ordförande Bo 
Hagström avtackades för hans engagerade 
arbete och som ny ordförande valdes May-Britt 
Landin. I den antagna verksamhetsplanen för 
2013 ska olika aktiviteter och informationsinsatser 
genomföras och styrelsen ska gå igenom 
Vattenmyndighetens fastställda normer för att 
ge underlag till kommande klassningar.  
 
Efter förhandlingar och fika fick vi en grundlig 
presentation av statsgeologen Mattias 
Gustafsson som berättade om förutsättningarna  
 
för grund- och dricksvatten på Öland. Det tunna 
jordlagret och sprickiga berggrunden gör att 
möjligheterna att få bra och tillräckligt mycket 
dricksvatten varierar mycket. Han berättade 
också att dricksvattentäkterna behöver 
skyddas.  

 
Styrelsen som valdes på mötet består av: 
May-Britt Landin, ordförande 
Michael Ingard, kassör 
Björn Folkesson 
Fredrik Fredriksson 
Jan Herrmann 
Stefan Nilsson 

Johan Sigvardsson 
Adjungerade ersättare: 
Börje Ekstam 
Bo Eriksson 
Bo Hagström, vice ordförande 
Lars Karlsson 
Bertil Lundgren 
Emil Petersson 
Jan-Erik Larsson 
 
Styrelsens medlemmar representerar 
naturskyddföreningen, sportfiske, yrkesfiske och 
småskaligt fiske, markägare, lantbrukare och 
kommun. 
 
Öland spirar inte utan vatten 
Under Kristi Himmelsfärdshelgen pågick Öland 
Spirar. För att knyta an till temat ordnade 
vattenrådet en våtmarksvisning tillsammans 
med Borgholms 
kommun Öland 
spirar inte utan 
vatten. Visningen 
lockade en 
handfull personer 
och utflykten 
kommer 
genomföras igen 
under hösten. 
 
Samråd om Arbetsprogram och Översikt av 
väsentliga frågor 
Vattenförvaltningen har kommit halvvägs in i 
den andra cykeln och arbetet med den tredje 
cykeln pågår. Det första samrådet inför nästa 
cykel gällde arbetsprogrammet och översikten 
av vattendistriktets väsentliga frågor. 
Vattenrådets styrelse gick igenom dokumentet 
och svarade på den webbaserade enkäten. 
Svaret finns att läsa på vattenrådets hemsida. 
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Regional vattenförsörjningsplan 
I mars fick vattenrådet den Regionala 
vattenförsörjningsplanen på remiss från 
Länsstyrelsen i Kalmar. Planen behandlar hela 
länets stora dricksvattenresurser, 
vattenförsörjning och framtida utmaningar i form 
av klimatförändringar, m.m.  
 
För att få mer information om vad planen 
innebär bjöds medlemmar in till ett möte den 
29 april. Liselotte Hagström, som är ansvarig 
handläggare på Länsstyrelsen, gick igenom 
planen och vad de gärna såg att vattenrådet 
kunde bidra med. Remissvaret skickades från 
styrelsen den 23 maj och finns att läsa på 
vattenrådets hemsida. 
 
Årets informationsblad 
Temat för årets informationsblad är Ölands 
dricks- och grundvatten. Bladet finns bland 
annat i kommunernas receptioner, på Naturrum 
Ottenby och servicepunkten i Byxelkrok. 
Kontakta samordnare Kristin Bertilius om Du vill 
ha ett eller flera exemplar att läsa eller dela ut.  
 

Höstbål för Östersjön 30 augusti 
Vattenrådet fortsätter traditionen att tända 
höstbål för Östersjöns miljö som vi alla är den del 
av. I år tänds bål den 31 augusti klockan 20.30 i 
Böda, Sandvik, Kårehamn, Stora Rör, 
Degerhamn och Gräsgård.  
 
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!  
 
Avvisad överklagan Gripen Gas 
Förvaltningsrätten i Falun har avvisat 
vattenrådets överklagan angående Bergstatens 
undersökningstillstånd för Gripen Gas AB, som vill 
undersöka förekomsten av gas i skifferlagren 
under den öländska kalkstenen. 
Förvaltningsrätten menar att vattenrådet inte 
har talerätt eftersom vi inte är markägare eller 
sakägare enligt rättsordningen.  
 
Styrelsen ska överklaga domen till 
Kammarrätten. Dels för att pröva 
vattenförvaltningens tyngd i sådana här 
ärenden, dels för att Vattenrådet bör ses som 
sakägare när det gäller vattenfrågor i 
undersökningstillstånd och planprocesser i 
avrinningsområdet.  
 
Stöd vårt arbete! 
Vi är en förening som vill engagera fler som vill 
arbeta för Ölands vatten. Ladda ner 
inbetalningskortet från hemsidan eller betala in 
100 kr på bankgironummer 716-0419. Ange ditt 
namn, och e-post och/eller telefonnummer på 
inbetalningen. 

 
Vattenrådet vill önska alla medlemmar  

en fortsatt fin sommar!Stämning i Kårehamn 2012. Foto: L. Karlsson 


