
 

KALLELSE 
Styrelsen för Ölands Vattenråd 
 
Datum                                                             1 (2) 

2020-08-04  
 

   
 
 

 

 
 

 
Ärenden 

 
1. Val av mötets justerare.  
 
2. Godkännande av dagordning. 
 
3. Föregående mötes protokoll. Protokoll från föregående styrelsemöte bifogas.  

 
4. Samråd Runsberga mosse. Samrådsunderlag har skickats ut per e-post och biläggs 

kallelsen. Bysamfälligheten i Runsberga driver ett LONA-projekt för att öka tillgången 
på grundvatten i byn genom ökad kvarhållning av ytvatten i Runsberga mosse. Ett 
samrådsunderlag inför ansökan om vattenverksamhet har skickats till vattenrådet för 
kommentar och synpunkter. På mötet kan styrelsen diskutera underlaget och 
bestämma om de ska besvara samrådet och hur. 
 

  

Tid och plats Måndagen 10 augusti, kl. 19.00, webmöte Teams: Länk till mötet  
 

      
 May-Britt Landin  Ordförande 
 Roland Engkvist   
 Björn Folkesson   
 Fredrik Fredriksson   
 Jan Herrmann  Vice ordförande 
 Lars Karlsson  Kassör 
 Johan Sigvardsson   
    
    
 Roland Andersson Ersättare  
 Börje Ekstam Ersättare  
 Thomas Hagström Ersättare  
 Michael Ingard Ersättare  
 Bertil Lundgren Ersättare  
 Emil Petersson Ersättare  
 Eva Öberg Ersättare  
 Kristin Bertilius Samordnare Sekreterare 
    
   
 Ersättarna och föreningens medlemmar är adjungerade och har närvaro- och 

yttranderätt på styrelsens möten. Om ordinarie ledamot inte kan komma 
kontaktar den en ersättare. 

    
Deltagande Meddela om ni kommer till Kristin Bertilius, samordnare, tel: 0485-884 80,  

e-post: kristin.bertilius@borgholm.se 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ3NDdmNzQtN2YzNC00M2FmLWI4NjEtOTg2ZDVlZjJhNWRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220746ff43-45f5-4a7a-9b81-82f2d209b62f%22%2c%22Oid%22%3a%227ca82042-05da-4f7c-b6a6-4a10cef59ff0%22%7d


 

 

5. Planering 2020. Verksamhetsplan 2020 bifogas. 
a. Påbörja att namnge vattendrag tillsammans med hembygdsföreningar. 
b. Omarbetning och nytryck av Håll kvar vatten-foldern med Hjärteslanten-

medel. Utkast bifogas. 
c. Höstbål 29 augusti. Intresseanmälningar från Böda, Stora Rör, Degerhamn 

och Gräsgård. Kan höstbålen genomföras i enlighet med reglerna för 
folksamlingar under pandemin? 

d. Två möten som diskuterades på senaste styrelsemötet och beslöts att ta upp i 
höst: 

i. Vattenmöte på Ekerum: Övergödning och klimatförändringar – Vill vi 
ha ett hav att bada i?  

ii. Kunskapskväll 
e. Övrigt som behöver planeras. 

 
6. Kartering av fisklekplatser i kartprogram. E-post om kartläggning av lekplatser 

bifogas. På mötet kan styrelsen diskutera förslaget.  
 

7. Ansökan om miljödom utökad verksamhet. Yttrande från vattenrådet 2018-12-05 
bifogas. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet på 
fastigheten Uggletorp 1:10, Borgholms kommun. Ansökan avser tillstånd till befintlig 
och utökad djurhållning för mjölk- och köttproduktion till totalt 523 djurenheter. 
Förväntad miljöpåverkan är främst övergödning, lukt och buller. Styrelsen yttrade sig 
på ett tidigt samråd för verksamheten i december 2018. Sista dag för yttrande är den 
1 september, 2020. På mötet kan styrelsen ta ställning till om de vill yttra sig på 
ansökan. 
 

8. Information och övriga frågor. 
a. Vattenrådets projekt  

i. Pilotprojekt anläggning av våtmarker för att minska spridning av 
näringsämnen till vattendrag. (Roland och Michael) 

ii. Små åtgärder – stor nytta startade 1 augusti (Michael och Kristin) 
b. Webmöte om höga nitrathalter i vatten. Kristin och Bertil deltog. 
c. Svar och tack från Vattenmyndigheten. 
d. Vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter för Byxelkrok kommer revideras. 
e. Bruttolista 2020. 
f. Övriga frågor. 

  
9. Nästa möte.  

 
 
  
Välkomna! 


