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Styrelsen för Lyckebyåns vattenförbund får härmed avge förvaltningsberättelse för 
verksamhetsåret 2001. 
 
 
Vattenförbundets styrelse 
 
Ordinarie ledamöter Håge Mattisson, Emmaboda, ordförande 
  Anders Palmengren, Lessebo 
  John-Erik Danerklint, Karlskrona 
  Kurt Svensson, Växjö 
  Karl-Gunnar Gunnarsson, Långasjö 
  Thomas Strand, Emmaboda 
 
Suppleanter  Lennart Gustavsson, Emmaboda 
  Anders Johansson, Lessebo 
  Magnus Johansson, Karlskrona 
  Bengt Persson, Rödeby 
  Leif Ohlsson, Emmaboda 
  Anders Davidsson, Orrefors 
 
Ordinarie revisorer Ingvar Erlandsson, Långasjö 
  Lars Wingqvist, Emmaboda 
 
Suppleant  Håkan Persson, Broakulla 
 
Valberedning Arne Olsson, Emmaboda, sammankallande 
  Göran Borg, Hovmantorp 
  Percy Blom, Nättraby 
 
Förbundsstämma med Lyckebyåns vattenförbund hölls onsdagen den 18 april 2001 i 
ITT Flygt AB:s sammanträdeslokal Kvarnen, Lindås 
 
Styrelsen har under året hållit 3 protokollförda sammanträden. 
 
Förbundet har 27 st medlemmar. 
 
Ekonomisk redovisning 
 
Vid årets förbundsstämma beslöt stämman att uttaga en förbundsavgift för 2001 med 
190,0 kkr för verksamhetsåret 2001 enligt följande debiteringslängd 
 
Lessebo kommun    50,0 kkr 
Emmaboda kommun    60,0 kkr 
Karlskrona kommun    50,0 kkr 
ITT Flygt AB    10,0 kkr 
Orrefors Kosta Boda AB    10,0 kkr 
Emmaboda Energi & Miljö AB   10,0 kkr 
 
Summa    190,0 kkr 
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Av förbundets resultaträkning 2001 framgår att summa intäkter uppgår till 195 299:- och 
summa kostnader till 136 891:-. 
 
Årets resultat utgör 58 408:-. 
 
Förbundets egna kapital uppgår 2001-12-31 till 208 955:-. 
 
I övrigt hänvisas till bifogad balansräkning och resultaträkning 2001 för Lyckebyåns 
vattenförbund. 
 
 
Verksamheter 
 
Lyckebyåns vattenförbund har under verksamhetsåret 2001 arbetat vidare med skolprojektet 
för anordnande av kunskapsdagar med Lyckebyån som blå tråd. 
 
Produktion av informationsblad har fortsatt under året. Färdiga informationsblad finns för 
Bodaskog, Johansfors, Västraby samt lärarnas egna informationsblad från Johansfors  
”Människorna och ån”. Vidare finns informationsblad  Jord och vatten i Ledja,  Berg, 
träd och vatten i Mörtsjöåsen, Fåglar i vattnet, Fåglar vid vattnet, Fåglar runt omkring, 
Fåglar Långasjön, Fåglar i Bockabosjön. 
 
Temadag inom skolprojektet planeras för lärare. 
 
Arbetet med förbundets hemsida har fortsatt under 2001. Styrelsen har avsatt en ram för 
bidrag till verksamhet om 140 timmar per år som grundinsats för arbete med koppling till 
Lyckebyåns vattenförbund inkl hemsida. 
 
Under hösten 2001 har kontakter tagits för samverkan inom ytterligare ett projekt, Euro- 
region Baltic. Carolina Gunnarsson, Nybro, arbetar vidare med detta projekt och styrelsen har 
uttalat att planeringen för samverkan bör fortsätta. 
 
Styrelsen har vidare beslutat att frågan om anordnande av Lyckebyåns Dag under 2002 kan 
övervägas. 
 
Under år 2001 har ett samordnat program för kalkningsverksamheten i Lyckebyån utarbetats 
av Sangedahl Konsult AB. Det nya programmet beräknas komma till användning fr o m 
kalkningsverksamheten år 2002. Under 2001 har kalkningen i Lyckebyån fortsatt i något 
större omfattning än normalt p g a den ovanligt rika nederbörden under de två senaste 
höstarna. 
 
Under september månad 2001 föll ca 250 mm nederbörd över de norra delarna av neder- 
bördsområdet. Detta motsvarar halva den normala årsnederbörden. Under senare halvan av 
september månad drabbades ett flertal fastigheter av översvämningsskador p g a extremt 
hög vattenföring i Lyckebyån. Vid en av Karlskrona kommun avläst mätpunkt i Saleboda 
ökade vattenföringen under september från ca 1 m3 per sekund, vilket är normal vatten- 
föring under september, till 18 m3 per sekund två veckor senare. 
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Styrelsen för Lyckebyåns vattenförbund tackar härmed medlemmarna för förtroendet att få 
leda förbundets arbete under år 2001. 
 
 
 
 
 
 
Håge Mattisson 
ordförande 
 
 
 
 
 
 
Anders Palmengren    John-Erik Danerklint 
ledamot     ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
Kurs Svensson    Karl-Gunnar Gunnarsson 
ledamot     ledamot 
 
 
 
 
 
Thomas Strand 
ledamot 
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