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Styrelsen för Lyckebyåns vattenförbund får härmed avge förvaltningsberättelse för verksam-
hets året 1999. 
 
 
 
Vattenförbundets styrelse 
 
Ordinarie ledamöter Håge Mattisson, ordförande 
 Anders Palmengren 
 John-Erik Danerklint 
 Kurt Svensson 
 Karl-Gunnar Gunnarsson 
 
Suppleanter Lennart Gustavsson 
 Anders Johansson 
 Magnus Johansson 
 Bengt Persson 
 Leif Ohlsson 
 
 
Revisorer Lena Sjögren Arvidsson 
 Lars Wingqvist 
 
Suppleant Håkan Persson 
 
 
Valberedning Arne Olsson, sammankallande 
 Göran Borg 
 Percy Blom 
 
 
 
Förbundsstämma med Lyckebyåns vattenförbund hölls den 28 april 1999 i Folkets Hus, 
Skruv. 
 
Styrelsen har under året hållit 2 protokollförda sammanträden.  
 
Förbundet har 21 st medlemmar. 
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Ekonomisk redovisning 
 
Vid årets förbundsstämma beslöt stämman att uttaga en förbundsavgift för 1999 med 
100,0 kkr, fördelat enligt följande debiteringslängd 
 
Lessebo kommun   50,0 kkr 
Karlskrona kommun   50,0 kkr 
Emmaboda kommun   60,0 kkr 
 
Summa 160,0 kkr 
 
 
 
Av förbundets resultaträkning 1999 framgår att summa intäkter uppgår till 162 398:- 
och summa kostnader till 145 808:- 
 
Årets resultat utgör 16 589:- 
 
Förbundets egna kapital uppgår 1999-12-31 till 89 106:- 
 
I övrigt hänvisas till bifogad balansräkning och resultaträkning 1999 för Lyckebyåns vatten-
förbund. 
 
 
Verksamheter 
 
Vattenförbundets arbete med att vidga medlemskretsen har fortsatt under 1999. Civilingenjör 
Ingvar Erlandsson har tillsatts av Länsstyrelsen som förrättningsman för detta uppdrag. 
 
I utkast till beslut med utlåtande vid förrättning enligt lagen om vattenförbund avseende utök-
ning av Lyckebyåns vattenförbund i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län, föreslår förrätt-
ningsmannen att medlemskretsen för Lyckebyåns vattenförbund ändras så till vida att 
industrin Lyckeby Fiskodlingar AB numera upphört och därmed medlemskapet. Förrätt-
ningsmannen anför vidare att Emmaboda Energi & Miljö AB, ITT Flygt AB och Orrefors- 
Kosta-Boda samt fiskevårdsområdesföreningarna Lyckebyån i H län och Törn/Törngöl och 
Ödevaten i H län samt eventuellt någon ytterligare förening bör intagas som mdlemmar. 
 
Vattenförbundets arbetsgrupp för arbetet med projekt Baltic 21 har fortsatt sin verksamhet 
under 1999. Förutom arbetsgruppens besök på Baltic 21-sekretariatet, Stockholm den 
4 februari 1999, har arbetsgruppen också sammanträffat med sekretariatets representanter vid 
sammanträde i Emmaboda och Karlskrona kommuner den 1 september 1999. Christine 
Jakobsson från Baltic 21-sekretariatet föreslog därvid vattenförbundet att arbeta med återska-
pande av våtmarker. Förslaget om att anordna demonstrationsområden och pilotprojekt, bör 
bearbetas vidare. Det är vidare lämpligt att etablera någon kontakt med demonstrationsområde 
i någon av de Baltiska staterna, ex vis Estland. Karlskrona kommun har delvis, med ekono-
miskt bidrag från Lyckebyåns vattenförbund, engagerat en medarbetare på deltid, Eva 
Steiner, för fortsatt utredningsarbete. 
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Kalkningsverksamheten i Lyckebyån, liksom den samordnade recipientkontrollen, fortsätter 
som tidigare i respektive kommuns regi. Svelabs årsrapport 1998 blev tyvärr starkt försenad. 
 
1999 har liksom 1998 varit ett förhållandevis aktivt arbetsår för vattenförbundet och Lycke-
byåns vattenförbund har nu att ta ställning till den fortsatta inriktningen av utredningsarbetet 
och verksamheten med Baltic 21-projektet 
 
Styrelsen för Lyckebyåns vattenförbund tackar härmed medlemmarna för förtroende att få 
leda förbundets arbete under 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håge Mattisson 
ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Palmengren    John-Erik Danerklint 
ledamot    ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurt Svensson    Karl-Gunnar Gunnarsson 
ledamot    ledamot 
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