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Årsmötet och vattendagen den 22 mars 
Tillsammans med vattenråden i Ostkustens 
Vattensamling genomförde Ölands vattenråd en 
vattendag den 22 mars. På förmiddagen hölls 
årsmötesförhandlingar i respektive vattenråd och på 
eftermiddagen hölls föreläsningar och presentationer 

på temat 
vatten.  
 
Efter en 
gemensam 
lunch fick 
deltagarna 
veta mer 

om 
miljögifters 

effekter på 
levande 
varelser, 

hur deponier kan ses som en resurs och hur utvinning 
av gas kan påverka den öländska berggrunden och 
grundvattnet.  Under kaffepausen fortsatte samtalet 
med forskarna och vattenråden och övergick i ett 
Vattenrådskafé.  
 
Under 30 minuter presenterades fakta om olika 
ämnen: samråd för Kalmars VA-plan och annan 
information kring Kalmars vatten och avlopp, hur 
uttern har ökat i förekomst i länet, den regionala 
vattenförsörjningsplanen och hur vi kan säkerställa de 
åtgärder som görs på lång sikt. 
 
Vattendagen gav definitivt mersmak och visar prov 
på det starka engagemanget som våra vatten 
skapar! 

 
 
 
 
 
 

På årsmötet för Ölands Vattenråd valdes följande 
styrelse: 
 

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 

 
 
Verksamhetsplan 
Under 2014 ska Ölands Vattenråd genomföra olika 
aktiviter: 

 Sprida informationsblad om Ölands vatten. 
 Ett vattenpris ska delas ut. Styrelsen ska arbeta 

fram kriterier. 
 Höstbål tänds den 30 augusti. 
 Fortsätta att visa upp goda exempel där 

vattenvårdsåtgärder genomförs. 
 Annonsera i kartmaterial från Camping Öland. 

 
Alla styrelsens möten är öppna för medlemmar! 
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Höstbål 2014 
Den 30 augusti ordnar vattenrådet höstbål i öländska 
hamnar tillsammans med Naturskyddsföreningen och 
lokala hamn- och intresseföreningar. Preliminärt deltar 
Gräsgård, Degerhamn, Bläsinge, Stora Rör (årets 
ölandsby), Kårehamn, Sandvik och Böda.  
Sedvänjan med höstbål för att ta farväl av sommaren 
har vattenrådet anammat från norra Sverige och 

Finland där det är en 
långvarig tradition. Efter 
initiativ från Åbo, 
Europas 
kulturhuvudstad 2011, 
uppmärksammas 
Östersjöns miljö och att 
vi alla har möjlighet att 
hjälpas åt för att 
förbättra miljön.  

 
Håll utkik efter annons i Ölandsbladet och varmt 
välkommen till en stämningsfull stund! 
 
Återkoppling av vattenförekomster 
Ett av vattenrådens viktigaste arbete är att ha dialog 
med Vattenmyndigheten om vattenförekomsterna 
inom avrinningsområdet. Under hösten 2013 och våren 
2014 har styrelsen arbetat igenom de klassade och 
preliminära vattenförekomsterna för att ge 
Vattenmyndigheten förslag på ändringar och 
förbättringar.  
De inskickade skrivelserna finns på vattenrådets 
hemsida. Där finns också beredningssekretariatets svar 
på vattenrådets återkoppling på grund- och 
kustvatten.  
 
Inför valet 
Ölands Vattenråd har ställt fem frågor till partierna på 
Öland.  Inför valet kommer svaren att publiceras på 
hemsidan och även skickas till massmedia för att 
tydliggöra partiernas ståndpunkter i vattenfrågor.  
 
 

 
Frågorna som ställdes är: 

1) Hur tänker ni arbeta för att invånarna ska få 
bättre kunskap om vattnets betydelse på 
Öland? 

2) Vilka frågor tänker ni driva under nästa 
mandatperiod för att säkerställa att hela Öland 
har god tillgång till sötvatten av hög kvalitet? 

3) Är ert parti nöjda med reningen av fosfor och 
kväve i enskilda och kommunala 
avloppsanläggningar? Om inte, vad vill ni göra 
under nästa mandatperiod för att minska 
utsläppen? 

4) Anser ert parti att övergödning av Ölands 
stränder och kustvatten är en kommunalpolitisk 
fråga och vad vill ni i så fall göra lokalt under 
nästa mandatperiod för att minska 
problemen?  

5) Under torrläggnings- och kanaliseringseran för 
drygt 100 år sedan försvann nästan alla 
naturliga vattendrag och grunda sjöar på 
Öland. Därmed ödelades också fina lekmiljöer 
för gäddor och havsöringar tillsammans med 
livsmiljöer för mängder med andra 
vattenlevande växter och djur. Vill ert parti 
vara med och arbeta för att återskapa de 
öppna vattensamlingarna och de slingrande 
bäckarnas myllrande mångfald på ön och i så 
fall hur? 

 
Vi vill bli fler! 
Ölands Vattenråd behöver fler engagerade 
vattenarbetare! Alla krafter behövs för att sprida 
information om våra olika vatten. 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.  

 


