LYCKEBYÅNS VATTENFÖRBUND

Förvaltningsberättelse 2008

Styrelsen

Styrelsen för Lyckebyåns Vattenförbund får härmed avgiva förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret 2008.

Vattenförbundets styrelse

Ordinarie ledamöter

Per Sigvardsson, Långasjö, ordförande
Anders Palmengren, Kosta
Jörgen Johansson, Karlskrona
Bengt Persson, Rödeby
Karl‐Gunnar Gunnarsson, Långasjö
Roland Gross, Lindås

Suppleanter

Lennart Gustavsson, Nybro
Anders Johansson, Hovmantorp
Margaretha Rodin, Karlskrona
Kurt Svensson, Växjö
Leif Ohlsson, Emmaboda
Thomas Eriksson, Emmaboda

Ordinarie revisorer

Ingvar Erlandsson, Långasjö
Håkan Persson, Broakulla

Revisorssuppleant

Kerstin Hansson, Emmaboda

Valberedning

Arne Olsson, Emmaboda. Sammankallande.
Göran Borg, Hovmantorp
Percy Blom, Nättraby

Förbundsstämma med Lyckebyåns Vattenförbund hölls fredagen den 25 april, 2008, i Folkets
Hus, Kosta.
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 6 st protokollförda sammanträden.
Förbundet har 28 st medlemmar.

Ekonomisk redovisning

Vid årets förbundsstämma beslöts att uttaga en förbundsavgift för år 2008 med 190,0 kkr
enligt följande debiteringslängd:
Lessebo kommun

50,0,kkr

Emmaboda kommun

60,0 kkr

Karlskrona kommun

50,0,kkr

ITT Water & Wastewater

10,0 kkr

Orrefors Kosta Boda AB

10,0 kkr

Emmaboda Energi & Miljö AB

10,0 kkr

Av förbundets resultaträkning 2008 framgår att summa intäkter uppgår till 245 298:‐ kr och
summa kostnader uppgår till 154 122:‐ kr.
Årets resultat är ett överskott med 91 176:‐ kr.
Förbundets tillgångar uppgår till 466 657:‐ kr.
Styrelsen hänvisar i övrigt till bifogad balans‐ och resultaträkning 2008 för Lyckebyåns
Vattenförbund.

Verksamheter

Lyckebyåns Vattenförbund har under 2008 fortsatt sitt engagemang för bildande av
vattenråd .
Under våren hölls 4 st informationsmöten med totalt ca 80 deltagare. Som ett resultat av
dessa möten kallade Vattenförbundet till ett stormöte i Föreningshuset, Vissefjärda, den 28
augusti ‐08. Vid detta möte beslöts att inrätta ett vattenråd för Lyckebyån, Sillertorpsån,
Nättrabyån samt vattendragen öster om Lyckebyån i Blekinge med representation från
Lyckebyåns Vattenförbund, Kommunrepresentanter, Industri och organisationer samt
allmänhet och föreningar, inalles 11 representanter.
I samband med bildandet av vattenrådet som ju omspänner flera vattendrag ställdes fråga
om inte exempelvis Nättrabyån skulle kunna bilda eget vattenråd. Ett sådant arrangemang
vore givetvis önskvärt eftersom arbetet med vattenfrågorna bör bedrivas så lokalt som
möjligt. Lyckebyåns Vattenförbunds roll skulle i så fall vara att stödja det lokala arbetet med
bildandet av vattenråd för Nättrabyån och ev även Sillertorpsån.
Under hösten ‐08 anordnades ett informationsmöte för vattenrådets medlemmar m fl med
särskild inriktning på informationssökning via Internet. Mötet hölls den 5 november i
Emmaboda under sakkunnig ledning av personal från beredningssekretariaten på
Kronobergs och Kalmar länsstyrelser.
Ytterligare informationsmöten planeras, närmast i samband med Vattenförbundets stämma
i Karlskrona, april ‐09.
För att bilda vattenrådet erhöll Vattenförbundet stöd med 40.000:‐ kr från Blekinge
länsstyrelse. För det fortsatta arbetet med vattenfrågorna inom vattenrådet har
vattenförbundet ansökt om medel dels hos Vattenmyndigheten, som därvid meddelat att ett
bidrag om 60.000:‐ kr kan komma ifråga, och dels från LEADER‐kontoret. De två senare
ansökningarna är inte avgjorda ännu (febr ‐09).
Vattenrådets fortsatta arbete kommer att inriktas mot följande primära uppgifter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bygga kontaktnät.
Bilda lokala grupper.
Öka kunskapen om vatten.
Sprida information.
Medverka vid samråd.
Studera kommunernas översiktsplaner för vatten.
Undersöka möjligheterna att erhålla LEADER‐stöd till konkreta åtgärder.

Från och med augusti ‐08 arbetar sekreteraren Karl‐Erik Hällstrand, på timtid för förbundets
räkning. Vidare köper vattenförbundet sedan tidigare en mindre del arbetstid av Karlskrona
kommun.
Lyckebyåns vattenförbund har fyllt 20 år under 2008. Styrelsen beslöt uppmärksamma detta
genom att arrangera en guidad bussresa längs vattendraget. Arrangemanget kunde tyvärr
inte genomföras på grund av alltför få anmälda deltagare.

Styrelsen har beslutat att ”Droppen” fortsättningsvis skall vara den officiella logotypen för
Lyckebyåns Vattenförbund.
Arbetet i Vattenrådet befinner sig ännu i sin linda, men förväntas efterhand finna sina
former och bli till gagn för alla oss som är beroende av en god vattenstatus i vårasjöar och
vattendrag.
Styrelsen för Lyckebyåns Vattenförbund vill härmed tacka medlemmarna för förtroendet att
leda förbundets arbete under 2008.
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