
Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Styrelseprotokoll ÄVR

Signerad 
text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)
Name: Styrelseprotokoll 1 2022-03-25.pdf
Size: 141716 byte
Hash value SHA256: 
090e046166395656231ee245b17020c2ae98c10e9d61bf22672ec6fd75834bfc

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:
VANJA WALLEMYR
Signerat med BankID 2022-04-04 17:30 Ref: a4256e1a-c210-42bc-87eb-6b279cfffe45

ANNIKA HÅKANSSON
Signerat med BankID 2022-03-29 15:40 Ref: 83333cc6-d579-49b4-83e0-8925531f755d

LEIF SVENSSON
Signerat med BankID 2022-03-29 08:29 Ref: 19a1f8a3-76d2-4a18-a98b-febbd597a494

 V
W

, A
H

, L
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





 
 

 
Styrelsemöte Ätrans Vattenråd 2022-03-25 Svenljunga kommunhus. 
 
 
Deltagare: Owe Lundin, Bengt-Olof Magnusson, Peter Nolbrant, Wanja Wallemyr, Annika Håkansson, 
Leif Svensson. 
Digitalt: Jan-Åke Jacobsson, Magnus Carlsson, Gustav Skyggeson, Tommy Williamson, Hans-Örjan 
Nohrstedt, Kajsa Wellbro. 
 
 

1. Ordförande Wanja Wallemyr hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Annika valdes till att justera dagens protokoll 
 

3. Förra mötet 
 
 

4. Rapporter: 
Annika: Utsläpp av olja i Svenljunga, Falkenberg fick stänga av sitt vattenintag. Samarbetet 
mellan kommunerna fungerar bra. 
Owe: Saneringen vid Ätran, kommunen river nu det sista huset planen är att bygga bostäder 
på platsen. 
Jan-Åke: Kraftverken i Ätran skall prövas 2024 är nu kontaktade av miljöfonden, 
Länsstyrelsen håller i detta. 
Magnus: Det brist på energi, kraftverken jobbar för högtryck för att få fram så mycket energi 
som möjligt. 
Kajsa: Länsstyrelsen publicerar rapporter löpande på hemsidan, elfiske mm, gå in och kolla. 
Hans-Örjan: Varit på föredrag som hölls av Ingemar Alenäs ”min vision för Ätran” som var 
mycket bra. Filmen Fria vatten rekommenderas finns på You tube. 
 

5. Projekt: 
Peter: Högvadsån skall ha en information ang. inventeringen som genomförts. 
Hjärteredsån invigs den 21 maj, Skogsstyrelsen och Gekås håller i detta. Vattenrådet är 
inbjuden att delta. Hans-Örjan kan ställa upp Johan tillfrågas om han har möjlighet, Leif är 
sammanhållande. 
Nytt projekt med Kinds golfklubb har startats. Det skall ske en inventering av naturen. 
Skolprojektet diskussion hölls, det kan bli stort börjar med lokalt, kommunalt, Västsverige 
sedan nationell nivå. SLU nationellt nätverk kommer på studiebesök och workshop här 16–17 
juni. Jan-Åke: Västerhavsskolan kommer på studiebesök och visar stort intresse, Peter 
kontaktar dem. 
Wanja: Det visas stort intresse för Blå målklassning. Grundfilm är nu framme skall 
kompletteras med goda exempel. 
 

6. Nya medlemmar: 
Kinds golfklubb och Lennart Thol   från Ätran har ansökt om medlemskap, dessa valdes in 
enhälligt till medlemmar. 
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7. Vistafors projektet: Magnus Projekt- och drift-avtalen (skall hålla tills miljödomstolen fattat 

sina beslut) är påskrivna av båda parter. Länsstyrelsen och Ulricehamns kommun har gett 

strandskydds dispans. Har sänt in anmält om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Tidningen 

Våra fiskevatten har publicerat ett reportage om projektet på 2 sidor. Projektet ger ringar på 

vattnet, bl.a. åker Länsstyrelsen ut och tittar på möjliga lekplatser ovanför Vistafors. 

Skall ha projektmöte med ägaren nästa helg. Förslag att starta projektet med ett ”spadtag”, 

slå på stort bjuda in så brett som möjligt. 

 

8. Ekonomi: 
Ekonomirapporten för 2021 utsänd innan mötet och denna godkändes. 
Samverkanbidraget kommer att minska i år. 
 

9. Temadag MUSA: 
Enl. inbjudan Svenljunga och Tranemo Kommun, även utsänt till vattenrådet. Peter gör om 
inbjudan till kommunerna som kallelse och inbjudan till övriga kommuner medlemmar m.fl. 
Information om Blå miljöklassning är lämpligt. 
 

10. Årsmöte Svenljunga: 
Hålls den 20 maj på Kinds GK. Leif hör med Håkan om vi kan få en redovisning av 2021 års 
recipientkontroll. Ledamöterna ombads att komma med förslag på miljöpristagare. 
 

11. Temadag: 
Var planerad till den 14 juni, styrelsen var överens om att flytta till 20 oktober. Namnet på 
temadagen förslås till Blå hälsa. Flertalet föredragshållare har kontaktats., Skolan Marianne, 
Grön rehab, Kinds GK, SLU. Planeringen görs av Peter, Wanja och Leif. Förslaget är att vi skall 
vara vid Torpa Stenhus. 
 

12. Höstmöte: 
Planeras till den 3–4 november. Tema föreslås till samarbete mellan vattenråd och då bjuda 
in andra vattenråd.  Förslag på platser: Hotell västerhavet Falkenberg, Lassalyckan 
Ulricehamn eller Åkulla Outdoor Resort. Leif kollar upp tillgänglighet och kostnader samt 
sista dag för avbokning. 
 

13. Samarbete mellan vattenråd: 
Vi har åtgärdssamordnare till 2023, hur löser vi det i framtiden? Ett samarbete med andra 
vattenråd kan lösa problemet därför ett bra tema på höstmötet. 
 

14. Övriga frågor: 
Vår hemsida går inte att utöka och den uppdateras inte längre. Peter och Leif har tittat på 
andra lösningar och föreslår att använda samma som Lygnerns vattenråd har. Har fått in en 
offert på 2 olika steg på uppbyggnad. 1. all uppbyggnad och överföring från befintlig hemsida 
köps in 30 000 kr plus licenser mm. 2. Uppbyggnad av den nya sidan utförs externt sedan 
utbildning för 2 personer som överför resten (verkar lite oklar med offert måste kollas). 
Föreslår att titta på alternativ 2. Möter beslutade att Peter och Leif ser till att klargöra 
offerten sedan tar AU beslut. 
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15. Avslutning: 
Ordförande Wanja tackade och avslutade mötet. 

 
 
 

Leif Svensson 

Sekr. 

 

 

Wanja Wallemyr   Annika Håkansson 

Ordförande    Justerare 
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Leif Svensson 


Sekr. 


 


 


Wanja Wallemyr   Annika Håkansson 


Ordförande    Justerare 
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