
	  

Sammanträde	  den	  22	  november	  i	  Osby	   	   	   	   8:16	  

Närvarande:	  Roland	  Sandelin,	  Christer	  Neideman,	  Agne	  Andersson,	  Christer	  Jönsson,	  Lars	  
Johnsson,	  Anna	  Ralsgård	  och	  Glenn	  Oredsson.	  

1. Ordföranden	  hälsade	  välkomna	  och	  öppnade	  mötet.	  
2. Till	  justerare	  valdes	  Anna	  Ralsgård.	  
3. Dagordningen	  godkändes.	  
4. Esbjörn	  Möllerström	  sportfiskarna	  redogjorde	  för	  projekt	  skolbäcken	  i	  Malmö	  och	  

ställde	  frågan	  är	  detta	  något	  för	  Helgeå?	  
Beslutades:	  att	  Agne	  undersöker	  behov	  och	  intresse	  och	  om	  sådant	  finns	  hur	  
finansierar	  vi	  detta.	  

5. Förra	  mötets	  protokoll	  genomgicks	  och	  lades	  till	  handlingarna	  med	  följande	  
kommentarer:	  
Ansökan	  om	  pengar	  för	  kvicksilveranalys	  fick	  avslag.	  Kvarstår	  ärendet	  om	  Virestads	  
ängar.	  

6. De	  två	  studentarbeten	  som	  gjorts	  i	  vattenrådets	  och	  Model	  Forest	  regi	  är	  nu	  klara.	  	  
7. Agne	  håller	  kontakt	  med	  två	  elever	  som	  vill	  göra	  sitt	  magisterarbete	  och	  försöker	  

hitta	  ingångar	  mot	  Helgeå.	  
8. Flera	  möten	  har	  skett	  via	  Samverkan	  Hanöbukten.	  Det	  är	  många	  organisationer	  runt	  

området	  och	  de	  behöver	  samordnas	  kanske	  som	  ett	  Leaderprojekt.	  
9. Kassören	  meddelar	  att	  nu	  fungerar	  bankdosor	  efter	  mycket	  strul	  och	  de	  

reseräkningar	  som	  var	  inkomna	  är	  utbetalda.	  	  
Beslutades:	  att	  utbetalningar	  endast	  sker	  två	  gånger	  per	  år	  

10. Övrigt:	  Länsstyrelsen	  har	  ett	  antal	  biotopkarteringar	  som	  berör	  oss	  som	  de	  vill	  bli	  av	  
med.	  Mark	  och	  miljödomstolen	  håller	  huvudförhandlingar	  om	  Vankivatippens	  
fortsättning	  och	  framtid	  den	  6	  december.	  Christer	  Jönsson	  bevakar.	  Christer	  J	  
redgjorde	  för	  beslut	  om	  utrivning	  av	  dämme	  i	  Tormestorpsån,	  och	  om	  banverkets	  
utbytande	  av	  banvallen	  mellan	  Osby	  och	  Hässleholm	  och	  att	  kreosotminerat	  avfall	  
kör	  till	  Ljungby	  kommun.	  Agne	  har	  med	  hjälp	  av	  AU	  lämnat	  remissvar	  till	  trafikverket	  
ang.	  nya	  väg	  19	  som	  korsar	  Almaån	  och	  Olingeån	  i	  Östra	  Göinge.	  Kristianstad	  
kommuns	  kustplan	  finns	  på	  deras	  hemsida.	  Var	  och	  ens	  synpunkter	  lämnas	  till	  Agne	  
för	  sammanställning.	  

11. Nästa	  sammanträde	  är	  den	  18	  januari	  och	  nästa	  är	  den	  2	  mars	  på	  samma	  tid	  och	  
plats	  17.00	  i	  Osby.	  Årsmötet	  hålls	  den	  25	  april	  klockan	  19.00	  på	  naturbruksgymnasiet	  
i	  Osby.	  

12. Sammanträdet	  avslutades.	  

	  

	  



	  

Agne	  Andersson	  Sekr.	  

	  

Justerare:	  

	   	   	  

Gunlög	  Sthen	   	   	   Arne	  Lundin	  


