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Verksamhetsberättelse 2019
Marströmmensvattenråd
Styrelsen för Marströmmensvattenråd får härmed avge följande
verksamhetsberättelse för 2019.
Den 31 december 2019 var medlemsantalet 43 st.
Styrelsen har bestått av:
Ordinarie

Ersättare

Ordförande Karl-Erik Karlsson
Kassör
Håkan Wärling
Sekreterare Axel Karlsson
Ledamot
Katarina Andersson
Ledamot
Anette Eilert
Ledamot
Karl-Johan Öhlin (O-hamns kommun)
Ledamot
Mariann Teurnell Söderlund

Anders Magnusson
Per Frisk
Katarina Svensson
Katarina Skoglycka
Anders Fröberg
Peter Nolin

Revisorer
Ordinarie

Ersättare

Kaj Lindholm
Johan Dagnäs

Sonja Hedman Folke

Valberedning
Gun Lidberg (sammankallande)
Björn Holm
Bodil Liedberg

Årsmötet
Mötet ägde rum på Marsöfiskaren den 27 mars 2019

Styrelsemöte
Under 2019 har det varit 10 stycken styrelsemöten var av 4 är gemensamt med
Oskarshamnsbygdens och Virånsvattenråd, och ett möte inställt men med protokoll
skrivet som information till styrelsen.
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Aktiviteter under 2019
Den 26/2 träffade båda vattenråden Oskarshamns kommuns representanter för att informera
om vårt arbete och framföra kritik mot kommunens ointresse för våra frågor och indragningen
av vårt tidigare årliga bidrag frånkommunen på 50 000kr.
Den 14/5 anordnades en vattenvandring i Boda kvarn där vattenrådet informerade om sin
verksamhet, visade bilder och bjöd på korv. Inbjudna att medverkade var Sara Janbrink och
Karl-Johan Månsson (Hushållningssällskapet) Tobias Borger (Länsstyrelsen), Ulf Hultqvist
(Oskarshamnsbygdens och Viråns vattenråd). Inresset var stort ca 50 personer deltog och
Oskarshamns tidningen var på plats. Kustlandet Leader var med och finansierade detta
arrangemang.
Den 22/5 visade Michael Dahlin styrelsen och en handfull andra personer i Ölvedal, vad man
kan hitta för spår från förr om man vet vad man skall leta efter. Detta blev även starten på ett
samarbeta att starta upp en kulturhistorisk inventering av Marströmmens vattendrag, detta för
att underlätta fortsatta arbeten i vattendragen.
Den 6/6 tilldelade Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamn sitt stipendium inom miljö till
Marströmmen och Oskarshamnsbygdens & Viråns vattenråd. Summan var 7 500 kronor till
varje vattenråd.
Den 30/7 startar hemsidan upp (marstrommens.vattenrad.se)
Den 23/8 var det klart att Bodil Jönson Liedberg tar över efter Karl-Johan Öhlin som
Oskarshamn kommuns representant i båda vattenråden.
Den 29/8 besökte representanter från vattenrådet Stockholms universitets forskningsfartyg
Electra af Askö som låg vid kaj i Gamleby där dom undersöker vatten och bottnar i
Gamlebyviken.
Den 10/9 Marströmmens vattenråd och fiskevårdsområde anordnade möte gällande Mörtfors
Laxtrappor där Jens Nilsson och Peter Johansson presenterade den förstudie de gjort under
våren om hur en faunapassage skulle kunna se ut.
Den 1/10 besökte styrelsen Götehult för att se hur våtmarksprojektet som på går där fortlöper
och informerades av markägarna och hur dom gått tillväga.
Den 2/10 medverkade representant från Marströmmens vattenråd på en Kustmiljöturné där
Västervik informerade om sitt och andras arbete i vattendrag i Västerviks kommun.
Den 4/11 fick vattenråden positivt svar på ansökan om ”Extrabidrag” för Bromsa vattnet i
sjöarna, Nulägesanalys Laxemar och Bäcken genom Ålgölen totalt 245 000 kronor. Stödet
kommer från Vattenmyndigheten för Södra Östersjön.
Den 14/11 beviljades den stora LONA-ansökan som vi tillsammans med Viråns och
Oskarshamnsbygdens vattenråd lämnade in i oktober 2018. Projektet Oskarshamnsbygdens
våtmarkssatsningar budgeteras till kSEK 1.707 varav kSEK 1.517 nu beviljats i stöd.
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Ölvedal den 2019-03-15
Karl-Erik Karlsson

