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Styrelsen för Lyckebyåns vattenförbund får härmed avge förvaltningsberättelse för 
verksamhetsåret 2005. 
 
 
Vattenförbundets styrelse 
 
Ordinarie ledamöter Per Sigvardsson, Långasjö, ordförande 
 Anders Palmengren, Kosta 
 John-Erik Danerklint, Karlskrona 
 Kurt Svensson, Växjö 
 Karl-Gunnar Gunnarsson, Långasjö 
 Thomas Strand, Emmaboda 
 
Suppleanter Lennart Gustavsson, Nybro 
 Anders Johansson, Hovmantorp 
 Gert Olsson, Karlskrona 
 Bengt Persson, Rödeby 
 Leif Ohlsson, Emmaboda 
 Anders Davidsson, Orrefors 
 
Ordinarie revisorer Ingvar Erlandsson, Långasjö 
 Håkan Persson, Broakulla 
 
Revisorsuppleant Håkan Pettersson, Vissefjärda 
 
Valberedning Arne Olsson, Emmaboda, sammankallande 
 Göran Borg, Hovmantorp 
 Percy Blom, Nättraby 
 
Förbundsstämma Med Lyckebyåns vattenförbund hölls fredagen den 29 april 2005 i  
Folkets Hus, Skruv. 
 
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 2005 med 
190,0 kkr 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 förbundsavgifter  190,0 kkr 
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Av förbundets resultaträkning 2005 framgår att summa intäkter uppgår till 199 143:62 
och summa kostnader uppgår till 184 432:- 
 
Årets resultat är ett överskott med 14 711:62 
 
Förbundets tillgångar uppgår till 267 479:41 
 
I övrigt hänvisas till bifogad balans- och resultaträkning 2005 för Lyckebyåns vattenförbund. 
 
 
Verksamheter 
 
Lyckebyåns vattenförbund har deltagit som partner i Euroregion Baltic-projektet Seagull. 
Projektet har avslutats under 2005. Lyckebyåns vattenförbund har varit engagerad i försök att 
etablera en kunskapsuppbyggande organisation mellan de deltagande parterna. Etableringen 
av en sådan verksamhet bygger på att Ryssland genom Leningrad deltager i verksamheten. 
Vid årsskiftet 2005/2006 genomfördes förändringar i administrationen av miljöfrågor i 
Kaliningrad och dessa frågor hanteras inte längre på lokal eller ens regional nivå. En sam- 
verkan med kunskapsutbyte mellan vänorter i deltagande länder har därför försvårats avse- 
värt. 
 
Ett annat resultat av Seagull-projektet är förslaget att inrätta ett vattenforum för gemensamt 
arbete med frågor om vattenkvalité och vattenrening inom Euroregion Baltic. Detta arbete 
fortsätter inom fortsättningsprojektet Seagull 2. 
 
Lyckebyåns vattenförbund har fullföljt sina ekonomiska åtaganden gentemot Seagull-pro- 
jektet. 
 
Verksamheten inom skolprojektet har fortsatt under 2005. Skolbesök med information för 
lärare om allemansrätt och allemansskyldighet har genomförts enligt ”nära naturen-
konceptet”. Vattenförbundet har även delat ut lådor med provtagningsutrustning till besökta 
skolor. 
 
Med anledning av det införda ramdirektivet för vatten samt etablering av den nya 
vattenmyndigheten har Lyckebyåns vattenförbund diskuterat fråga angående vattenplanering 
inom förbundets verksamhetsområde. Styrelsen har därvid med hjälp av konsult Vatten & 
Samhällsteknik, diskuterat en visionsplan för Lyckebyån med program för planering av 
vattenresurser. Karlskrona kommun har efter beslut i kommunstyrelsen sökt bidrag från 
VA-Forsk avseende arbetet med Visionsplan Lyckebyån. Vattenförbundet förväntas bli 
basen för ett samverkansorgan som initieras i projektet. 
 
Arbetet skall utmynna i en visionsplan för Lyckebyån som ska ligga till grund för över- 
läggning med vattenmyndigheten angående bindande åtgärdsprogram och förvaltnings- 
plan. Visionsplanen skall också kunna vara utgångspunkt för kommunernas revidering 
av respektive översiktsplan enligt PBL. 
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Styrelsen för Lyckebyåns vattenförbund vill härmed tacka medlemmarna för förtroendet att få 
leda förbundets arbete under år 2005. 
 
 
 
 
 
 
Per Sigvardsson 
ordförande 
 
 
 
 
 
 
Anders Palmengren    John-Erik Danerklint 
ledamot    ledamot 
 
 
 
 
 
Kurt Svensson    Karl-Gunnar Gunnarsson 
ledamot    ledamot 
 
 
 
 
 
Thomas Strand 
ledamot 
 


