
Protokoll fört vid Stångådalens VR:s styrelsemöte i Kisa 18/9 2018 

Närvarande: Håkan Lundberg-Göran Lindgren-Göran Olsson-Yngve 
Blomberg-Pär-Anders Olofsson-Per-Magnus Jonsson-Bo Lindborg-Pär Thorell-Karin 
Brolin-Per-Johan Svensson-Björn Holm-Christer Afselius-Stefan 
Westerberg-Katarina Ingvarsson. 

1. Göran Lindgren hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. En tyst 
minnesstund hölls över Gunnar Karlsson. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Göran Olsson valdes som sekreterare. 

4. Presentation av deltagarna. 

5. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

6. Håkan presenterar Lokala Vattenvårdsprogrammet. Diskussion angående 
remissvaren. Godkändes efter viss justering. Beslutades att trycka upp 250 st. I 
samband med detta godkändes en ny gräns för Kindasjöarnas VR. (En del av 
Vimmerbys norra område går till Kindasjöarna). Beslutades att de två extra 
sidorna används till Jonas Edlunds sammanställning av information om 
vattendragen inom Stångåns avrinningsområde och en kort information om MSV 
(Motala ströms vattenvårdsförbund).  

7. Rapport från arbetsgrupperna: Vimmerby. Elfiske i Nylingeån. Klippning av vass. 
Kommunen jobbar bl.a. med en ny VA-plan och en vattenförsörjningsplan. Även 
med ökade kunskapsunderlag. Kindasjöarna. Invigning av badet vid Värgårdsudde. 
Utfiskning av Nimmern. Bidrag till fosforfällor i tillflödet till Nimmern. 
Vattenkvaliteten i Åsunden och Kisasjön har förbättras. Stora Sjöarna. Inventering 
av gift i fisk. Översyn av båtramper. Vill jobba med Drillaån. Linköping. 
Åtgärdsinventering av Tinnerbäcken. Upphandling av omlöp vid Nykvarn pågår. Ett 
nytt projekt om våtmarker vid Ullaberg har påbörjas. Projekt om dagvatten pågår.  

8. Katarina redovisar TV:s prioriterade projekt för fria vandringsvägar, bl.a. ang. 
planerade åtgärder i naturfåran mellan Bjärka Säby och Hovetorp samt vid 



Brokind.  

9. Stormötet 2019 blir eventuellt i Vimmerby. Presentation av det färdiga 
vattenvårdsprogrammet kan vara en del av innehållet. Fältexkursion om vatten i 
jordbruksmiljö diskuterades. Hushållningssällskapet/LRF kan vara 
samverkanspartners isåfall. Vreta kluster ev. Startpunkt? Visa goda exempel. 
Diken, tvåstegsdiken som finns bidrag för.  

10. Styrelselistan: Pär-Anders Olofsson föreslås efterträda Gunnar Karlsson LRF. 
Pär-Magnus föreslås ta Kristoves plats. Josefine Bjärehed kan vara ersättare.  

11. Ekonomin är god. Pengar finns att söka till olika vattenprojekt. 

12. Vattendagarna 2018 blir i Stockholm 20-21/11. Yngve visade intresse att 
deltaga. 

13. Yngve redovisade FÖP:en Rimforsa. Utställning av FÖP:en kommer att ske 
inom en snar framtid. Deltagarna uppmanades att titta och kommentera. 

14. En ny hemsida för alla vattenråd är på gång. När det blir aktuellt får 
informationen rensas och överföras till den nya plattformen.  

15. Nästa möte blir v.4 22/1 2019 kl. 16.00.  AU 9/1 kl. 09.00. 

16. Förslag om att kontakt bör tas med Linköpings universitet angående 
uppföljning av Lokala Vattenvårdsprogrammet. 

 

Vid pennan: Göran Olsson 

Justerat av Håkan Lundberg 2019-01-08 

 

 


