Lyckebyåns vattenförbund

Förvaltningsberättelse 1998

Styrelsen för Lyckebyåns vattenförbund får härmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1998.

Vattenförbundets styrelse:
Ordinarie ledamöter

Stig-Ove Andersson, ordförande
Anders Palmengren
John-Erik Danerklint
Kurt Svensson
Karl-Gunnar Gunnarsson

Suppleanter

Lennart Gustavsson
Anders Johansson
Erik Johansson
Bengt Persson
Leif Ohlsson

Revisorer

Lena Sjögren Arvidsson
Lars Wingqvist

Suppleant

Håkan Persson

Valberedning

Arne Olsson, sammankallande
Göran Borg
Birgitta Thörnqvist

Förbundsstämma med Lyckebyåns vattenförbund hölls den 27 april 1998 i ITT Flygt ABs
sammanträdeslokal Kvarnen, Lindås.
Styrelsen har under året hållit 2 protokollförda sammanträden. Styrelsen var även kallad att
deltaga vid uppstarten av Lyckebyåns 10-årsjubileum vid Visjön 1998-05-25.
Förbundet har 21 st medlemmar.
Ekonomisk redovisning
Vid årets förbundsstämma beslöt stämman att uttaga en förbundsavgift för 1998 med
100,0 kkr, fördelat enligt följande.
Lessebo kommun
Karlskrona kommun
Emmaboda kommun
Summa

30,0 kkr
30,0 kkr
40,0 kkr
100,0 kkr
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Av förbundets resultaträkning 1998 framgår att summa intäkter uppgår till 131 967:och summa kostnader till 402 223:Årets resultat utgör 270 556:Förbundets egna kapital uppgår 1998-12-31 till 72 517:I övrigt hänvisas till bifogad balansräkning och resultaträkning 1998 för Lyckebyåns vattenförbund.

Verksamheter
Styrelsen och dess särskilda arbetsgrupp för planering av vattenförbundets 10-årsjubileum
1998 genomförde jubileumsfirandet under v 22, den 25-29 maj. Programmet för jubileumsfirandet vände sig i stor utsträckning till skolbarn och föreningar samt avslutades med symposium i Karlskrona konserthus fredagen den 29 maj.
För planeringen av jubilumsfirandet har förbundet haft Björn Pettersson, Emmaboda anställd
med arbetstid motsvarande 20% under en tid av 1 år. Dessutom har biträde med genomförandet erhållits från Jan Mikaelsson och Rolf Arnemo, Högskolan i Kalmar.
12 skolklasser var engagerade under skoldagarna.
Budkavle i form av en specialtillverkad vattenflaska transporterades från Visjön till Karlskrona konserthus med hjälp av skolbarn.
Utställningen Tom Titts Experiment hölls tillgänglig för skolbarn som bussades från olika
skolor inom Lyckebyåns nederbördsområde till Karlskrona.
Varje dag under jubileumsveckan var ett flertal föreningar engagerade i olika aktiviteter längs
Lyckebyån.
Under symposiedagen väcktes frågan om eventuellt engagemang inom sektorsområde inom
projektet Baltic 21 - en Agenda 21 för Östersjöregionen, med syfte att anordna något informationscentrum med anknytning till utbildning, geologi, hydrologi, kultur, natur och turism på
lämplig plats inom Lyckebyåns nederbördsområde.
En särskild arbetsgrupp har utsetts av styrelsen för arbetet med projekt Baltic 21 och verksamheten har startat.
Karlskrona kommun har fortsatt att undersöka möjligheterna att återskapa våtmarker inom
Lyckebyåns vattenområde. Lyckebyåns vattenförbund har tillstyrkt Karlskrona kommuns
ansökan om lokalt investeringsbidrag för förundersökning om möjligheterna att återskapa
våtmarker. Informationsmöten har genomförts i Vissefjärda och Fjärdsjömåla.
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Önskemål har framförts om att vidga medlemskretsen i vattenförbundet, Vid 1998 års förbundsstämma beslöts att hemställa hos Länsstyrelsen om tillsättande av förrättningsman med
syfte att vidga medlemskretsen. Länsstyrelsen har tillsatt civilingenjör Ingvar Erlandsson,
som förrättningsman för detta uppdrag.
Kalkningsverksamheten i Lyckebyån liksom den samordnade recipientkontrollen fortsätter
som tidigare i respektive kommuns regi. Resultaten rapporteras i särskild ordning.

1998 har varit ett ovanligt aktivt år för vattenförbundet. Styrelsens uppfattning är att arrangemanget med 10-årsjubiléet och dess inriktning främst på skolbarn och föreningar, fick ett
mycket bra och kraftigt gensvar. En mycket stor mängd människor engagerade sig i genomförandet. Kontakter knöts mellan olika aktörer och de livsviktiga frågorna om vår gemensamma
naturresurs, vattnet, fick en genomslagskraftig och allsidig belysning.
Styrelsen för Lyckebyåns vattenförbund tackar härmed medlemmarna för förtroendet att få
leda förbundets arbete under 1998.
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