
	  

Protokoll	  sammanträde	  den	  27	  september	  2016	  i	  Osby	   	   7.16	  

Närvarande:	  Roland	  Sandelin,	  Christer	  Jönsson,	  Johan	  Tielman,	  Lars	  Johnsson,	  Arne	  Lundin,	  
Christer	  Neideman,	  Anna	  Ralsgård,	  Sven	  G	  Nilsson	  och	  Agne	  Andersson	  

Frånvarande:	  Gunlög	  Sthen,	  ,	  Glenn	  Oredsson	  och	  Cicilia	  Axelsson	  

1. Ordföranden	  hälsade	  välkomna	  och	  öppnade	  sammanträdet.	  
2. Dagordningen	  godkändes.	  
3. Till	  att	  justera	  protokollet	  valdes	  Christer	  Neideman.	  
4. Förra	  protokollet	  genomgicks	  och	  lades	  till	  handlingarna	  med	  följande	  kommentar.	  

Paragraf	  5b.	  Inget	  samtal	  har	  skett	  med	  Älmhults	  kommun.	  Styrelsen	  uppdrar	  åt	  
Agne	  att	  tillsammans	  med	  Cicilia	  och	  Sven	  kalla	  båda	  länsstyrelserna,	  Osby	  och	  
Älmhults	  kommuner,	  LRF	  och	  torrläggningsföretaget	  till	  ett	  möte	  där	  parter	  träffas	  
och	  diskuterar	  problemen	  med	  vattnet	  i	  Drive	  å.	  

5. Styrelsen	  beslutar	  att	  kassören	  kan	  köpa	  in	  ett	  enkelt	  bokföringsprogram	  och	  en	  
verifikationsstämpel	  för	  max	  2000	  kronor.	  

6. NYA	  ÄRENDEN:	  	  
a. Agneta	  Johansson	  Kristianstads	  högskola	  redovisade	  en	  icke	  färdig	  uppsats	  om	  ett	  

möjligt	  turistprojekt	  i	  Strömsborg	  –	  Genastorp.	  
b. Agne	  redogjorde	  för	  sin	  del	  av	  samma	  projekt	  och	  meddelade	  att	  HAV	  muntligt	  

meddelat	  att	  sökta	  pengar	  19	  000	  kr	  är	  beviljade.	  	  
c. Agne	  har	  skickat	  en	  påminnelse	  till	  Hässleholms	  kommun.	  De	  har	  fortfarande	  inte	  

betalat	  sin	  del	  till	  vattenrådet.	  
d. Gullarp.	  Nu	  är	  arbetet	  med	  att	  återställa	  översilningsängarna	  i	  Gullarp	  påbörjat.	  

En	  viss	  försening	  har	  skett	  då	  slåtterbalken	  fattade	  eld,	  
e. Fiske	  av	  gäddor	  för	  kvicksilverprov	  går	  trögt	  men	  sjön	  Möckeln	  är	  klar.	  
f. Samverkan	  Hanöbukten.	  Naturbruksgymnasiet	  i	  Osby	  har	  tagit	  sedimentprov	  för	  

analys	  på	  två	  ställen.	  
g. Agne	  har	  sökt	  medel	  från	  HAV.	  25000	  kronor	  för	  kvicksilveranalys.	  

7. Övriga	  frågor.	  	  
a. Christer	  J	  och	  Agne	  redogjorde	  för	  vatten16	  som	  hölls	  i	  Älmhult	  
b. Beslutades	  att	  kalla	  Dag	  som	  renoverat	  ängar	  vid	  Römningen	  att	  medverka	  

med	  sin	  film	  nästa	  sammanträde	  den	  22	  november.	  
c. Sven	  berättade	  om	  strandängar	  i	  Virestad	  som	  på	  grund	  av	  rensningar	  i	  

vattendraget	  blivit	  torra.	  Området	  är	  skyddat	  genom	  natura	  2000.	  Frågan	  är	  
hur	  starka	  är	  gamla	  vattendomar	  i	  förhållande	  till	  Natura	  2000.	  Beslutades	  att	  
Agne	  och	  Sven	  skriver	  ett	  brev	  till	  Länsstyrelsen	  i	  Kronoberg	  i	  ärendet.	  



d. Christer	  J	  bevistar	  förhandlingar	  den	  7	  oktober	  angående	  tillståndsindragning	  
av	  icke	  använt	  tillstånd	  för	  vattenkraft	  i	  Tormestorpsbäcken	  Sandåkra.	  

8. Nästa	  möte	  är	  den	  22	  november	  och	  nästnästa	  den	  18	  januari.	  Båda	  med	  start	  17.00	  
på	  naturbruksgymnasiet	  i	  Osby	  

9. Sammanträdet	  avslutas.	  
	  

	  

	  

Agne	  Andersson	  sekr.	   	   	   Justerare:	  Christer	  Neideman	  

	  
	  	  


