FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2010

LYCKEBYÅNS VATTENFÖRBUND
Styrelsen

Styrelsen för Lyckebyåns Vattenförbund får härmed avgiva förvaltningsberättelse för
verksamheten 2010.

Vattenförbundets styrelse:
Ordinarie ledamöter

Per Sigvardsson
ordförande
Anders Palmengren
Jörgen Johansson
Bengt Persson
Karl‐Gunnar Gunnarsson
Roland Gross

Suppleanter

Lennart Gustavsson
Anders Johansson
Margaretha Rodin
Kurt Svensson
Leif Ohlsson
Tomas Eriksson

Ordinarie revisorer

Ingvar Erlandsson
Håkan Persson

Suppleant

Kerstin Hansson

Valberedning

Stig‐Ove Andersson
Göran Borg
Percy Blom

Förbundsstämma 2010 med Lyckebyåns Vattenförbund hölls torsdagen den 29 april 2010 på
Ödevata FiskeCamp, Emmaboda.
Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden under året.
Förbundet har 28 st. medlemmar.

Ekonomisk redovisning:
Förbundsstämman beslöt att uttaga förbundsavgift för år 2010 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 och Miljö AB

10,0 kkr

Summa

190,0 kkr

Av förbundets resultaträkning 2010 framgår att totala intäkter uppgår till 250 kkr och totala
kostnader uppgår till 198,195 kkr.
Årets resultat är ett överskott med 51,804 kkr.
Förbundets tillgångar uppgår till 611,070 kkr.
Styrelsen hänvisar i övrigt till bifogad resultat‐ och balansräkning för år 2010.

Verksamheter.
Vattenförbundets styrelse har efter överläggning med Leaderkontoret ingivit ansökan om
bidrag till aktiviteter i Vattenrådet. Styrelsen för Leader Småland Sydost beslöt dock den 19
mars 2010 att avslå ansökan. Vattenrådets aktiviteter bedrivs nu med bidrag från
Vattenmyndigheten, 60 kkr/år, samt med medel ur Vattenförbundets verksamhetsbudget.
Skolinformationen om vatten har utökats till att omfatta hela Vattenrådets
verksamhetsområde.
Ett nytt recipientkontrollprogram har tagits fram i samverkan med de tre
medlemskommunerna och respektive länsstyrelse.
Upphandling av recipientkontroll har genomförts med det nya programmet som underlag.
Uppdraget gick till Alcontrol för en tid av 2 + 2 år.
Emmaboda kommun har genomfört ett samråd med förslag till byggnation i strandnära
lägen. Vattenförbundet och Vattenrådet har avgivit gemensamt yttrande och bland annat
påpekat vikten av att utpekade lokaliseringar av byggnation främjar ett ändamålsenligt
nyttjande av Lyckebyåns och Nättrabyåns vatten ur såväl enskild som allmän synpunkt.

VA‐verken i Lessebo, Emmaboda och Karlskrona kommuner arbetar med att ta fram
skyddsområdesbestämmelser för ytvattentäkten Lyckebyån. Vid möte med
Vattenförbundets styrelse, Vattenrådet och respektive VA‐verk informerade Eva Steiner,
Karlskrona och Tomas Eriksson, Emmaboda om det pågående arbetet. Arbetsmaterialet är
utsänt för en första samrådsomgång. Samrådsyttranden har bearbetats och en formell
remissrunda kommer att genomföras under 2011.
Vattenrådet fortsätter sitt arbete med att bygga kontaktnät och sprida information om
vatten. Förutom den utökade skolinformationen har styrelsen även beslutat att arbeta
vidare med arrangemanget ”Vattendragens Dag”, att genomföras den 7 maj 2011, samt
vattendragsvandringar och önskemål om vandringsleder längs vattendragen. Ledamöterna i
Vattenrådet har även varit kallade att deltaga i styrelsens möte 2010‐10‐19. Vattenrådet har
även representerat vid möten med Skräbeåns respektive Hagbyån/Halltorpsåns vattenråd
under bildande, deltagit vid Kristiansstads Vattendagar samt varit representerat vid
seminarium, konferenser och informationsmöten.

Styrelsen för Lyckebyåns Vattenförbund vill härmed tacka medlemmarna för förtroendet att
få leda förbundets verksamhet under 2010.
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