
	  

Protokoll	  sammanträde	  den	  23	  augusti	  2016	  i	  Osby	   	   6.16	  

Närvarande:	  Roland	  Sandelin,	  Christer	  Jönsson,	  Lars	  Johnsson,	  Anna	  Ralsgård	  och	  Agne	  
Andersson	  

Frånvarande:	  Gunlög	  Sthen,	  Sven	  G	  Nilsson,	  Arne	  Lundin,	  Christer	  Neideman,	  Glenn	  
Oredsson	  och	  Johan	  Tielman	  

Adjungerad:	  Lena	  Athley,	  Marie	  Eriksson	  

1. Ordföranden	  hälsade	  välkomna	  och	  öppnade	  sammanträdet.	  
2. Dagordningen	  godkändes.	  
3. Till	  att	  justera	  protokollet	  valdes	  Lars	  Johnsson.	  
4. Förra	  protokollet	  genomgicks	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  
5. NYA	  ÄRENDEN:	  	  

a. Muddring	  av	  Skeingesjön.	  Styrelsen	  beslutade	  att	  ha	  inställningen	  att	  det	  skulle	  
göra	  mer	  skada	  än	  nytta	  av	  muddring	  av	  sjön	  av	  såväl	  vattenkvalite	  som	  biologisk	  
mångfalds	  aspekt.	  

b. Dagvatten	  och	  reningsverksvatten	  från	  Älmhult	  i	  Driveån.	  Flera	  privatpersoner	  
har	  hört	  av	  sig	  angående	  Driveå.	  Styrelsen	  beslutade	  att	  Agne	  skulle	  göra	  en	  
skrivelse	  för	  godkännande	  via	  nätet	  från	  styrelsen.	  Skrivelsen	  ska	  kunna	  utgöra	  en	  
start	  för	  dialog	  mellan	  berörda	  parter.	  

c. Christer	  J	  informerade	  om	  vattensituationen	  i	  Finjasjön.	  Vattenpest	  uppträder	  i	  
onaturliga	  mängder.	  

d. Gullarp.	  Nu	  är	  arbetet	  med	  att	  återställa	  översilningsängarna	  i	  Gullarp	  påbörjat.	  
Ett	  initiativ	  från	  markägaren,	  Helgeå	  vattenråd,	  Helgeå	  Model	  Forest,	  Osby	  
kommun	  och	  Kristianstad	  vattenrike.	  Arbetet	  beräknas	  vara	  klart	  under	  hösten.	  

e. Styrelsen	  uppmanar	  alla	  berörda	  gäddfiskare	  att	  intensifiera	  fisket	  så	  vi	  får	  in	  fisk	  
för	  kvicksilveranalys.	  

f. Samverkan	  Hanöbukten.	  Agne	  har	  under	  sommaren	  deltagit	  i	  flera	  möten	  med	  
organisationen.	  Sedimentprov	  skall	  tas	  i	  Helgeå	  under	  augusti	  månad	  för	  senare	  
analys.	  Prover	  är	  tagna	  i	  Hanöbukten.	  En	  film	  om	  situationen	  i	  bukten	  är	  under	  
inspelning.	  Dykare	  från	  Landskrona	  och	  Åhus	  är	  involverade.	  I	  ån	  tas	  prover	  av	  
Naturbruksgymnasiet	  i	  Osby.	  

6. Övriga	  frågor.	  Styrelsen	  uppmanar	  så	  många	  som	  möjligt	  att	  anmäla	  sig	  till	  vatten	  16	  
som	  har	  sitt	  tredje	  seminarium	  i	  Älmhult	  den	  21	  september.	  

7. Nästa	  möte	  är	  den	  27	  september	  klockan	  17.00	  i	  Osby	  
8. Sammanträdet	  avslutas	  



Agne	  Andersson	  sekr.	   	   	   Justerare	  Lars	  Johnsson	  

	  
	  	  


