
  Förvaltningsberättelse 2009 

    

 

LYCKEBYÅNS VATTEN FÖRBUND 

Styrelsen 

 

Styrelsen för Lyckebyåns Vattenförbund får härmed avgiva förvaltningsberättelse för  

verksamheten 2009.                                                                                           

 

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                                                                                     
Tomas 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 24 april i   

marinmuséets lokaler i Karlskrona 

Styrelsen har hållit 4 st protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. 

Förbundet har 28 st medlemmar. 



Ekonomisk redovisning: 

Förbundsstämman beslöt att uttaga en förbundsavgift förår 2009 med 190 kkr enligt 
följande debiteringslängd:  

Lessebo kommun  50kkr 

Emmaboda kommun  60 kkr 

Karlskrona kommun  50 kkr 

ITT Water & Wastewater  10 kkr 

Orrefors Kosta Boda AB  10 kkr 

Emmaboda Energi & Miljö AB  10 kkr 

 

Av förbundets resultaträkning 2009 framgår att totala intäkter uppgår till 235 000:- kr och 
totala kostnader uppgår till 157 388:- kr. 

Årets resultat är ett överskott med 77 612:- kr. 

Förbundets tillgångar uppgår till 548 332:- kr. 

Styrelsen hänvisar i övrigt till bifogad resultat- och balansräkning för 2009. 

 

Verksamheter. 

Under 2009 har en stor del av förbundets verksamhet haft inriktning mot det nybildade 
vattenrådet för Lyckebyån, Sillertorpsån, Nättrabyån samt de mindre vattendragen i östra 
Blekinge. 

Vattenförbundet har ansökt om bidrag till den fortsatta verksamheten i vattenrådet dels från 
Vattenmyndigheten Södra Östersjön , och dels från Leaderkontoret i Emmaboda. 

Vattenmyndigheten har i form av ett avtal beviljat 60.000:- kr för avtalsperioden 2009 – 
2010. Avtalet förlängs med ett år i sänder om vattenmyndigheten erhåller medel för 
ändamålet och om villkoren i avtalet uppfylles. Första årsredovisningen skall ske senast 
2010-06-30. 

Ansökan om bidrag från Leader Småland Sydost avslogs av styrelsen i LAG vid deras möte 
den 4 september 2009. Med anledning av att avslaget motiverades bl a med att det inom 
ramen för EG:s vattendirektiv finns ett antal prioriteringar som väl faller inom Leader 
Småland Sydosts utvecklingsstrategi och som i enskilda fall mycket väl kan bli föremål för 
projektstöd har vattenförbundets styrelse efter nya överläggningar med Leaderkontoret 
beslutat ingiva ny och delvis omarbetad ansökan om bidrag. Denna ansökan är ännu inte 
behandlad (febr. 2010). 



Vattenmyndigheten har utarbetat förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, 
åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns Vattendistrikt. 
Lyckebyåns Vattenförbund har i samverkan med Vattenrådet för Lyckebyån, Sillertorpsån, 
Nättrabyån samt de mindre vattendragen i östra Blekinge  under hösten 2009, vid två 
gemensamma sammanträden, utarbetat och inlämnat ett yttrande över förslaget. 
Vattenmyndigheten har därefter under december 2009 fattat beslut om förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram  mm. Materialet är omfattande och svåröverskådligt och ett stort 
informationsbehov föreligger. 

Vattenrådet fortsätter sitt lokala arbete med att bygga kontaktnät och sprida information för 
att öka kunskapen om vatten. Som ett led i denna verksamhet kommer skolinformationen 
om vatten att utökas till hela vattenrådets geografiska område och utdelning av s k 
”klasslådor” för fältexperiment skall göras på alla skolor i området. Denna verksamhet 
bedrivs delvis med hjälp av externa konsulter. 

Därutöver har Vattenrådet och Vattenförbundets styrelse gemensamt anordnat studiebesök 
vid Rostocka holme och Bielkeleden. Studiebesöket leddes av Per Melin från Emmaboda 
Historiska Förening som höll ett mycket intressant föredrag om en tid som är relativt okänd 
för de flesta. Till studiebesöket var även en pågående studiecirkel ”Vattnet väg” inbjuden 
och representerades av en deltagare. 

Vid tre gemensamma sammanträden med styrelsen och Vattenrådet har Vattenrådet 
representerats med totalt 13 deltagare, i några fall representerande såväl styrelsen som 
vattenrådet. De tre medlemskommunerna är normalt alltid representerade vid möten med 
Vattenförbundet respektive Vattenrådet. 

Den fortsatta verksamheten i Vattenförbundet inriktas nu mot att öka 
informationsverksamheten inom hela Vattenrådets område,  främst i form av 
skolinformation men även mot föreningar och organisationer. Befintliga kontaktnät och 
lokala grupper skall kontaktas för att om möjligt aktiveras för ökad kunskapsspridning och 
förståelse för vatten och vattenförvaltning enligt de beslut därom som fattats av 
Vattenmyndigheten. 

Styrelsen för Lyckebyåns Vattenförbund vill härmed tacka medlemmarna för förtroendet att 
leda förbundets arbete under 2009. 

 

 

Per Sigvardsson   Anders Palmengren                           
Ordförande 

 

Jörgen Johansson   Bengt Persson                     

 

Karl-Gunnar Gunnarsson   Roland Gross  



 


