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Svartåns vattenråd- där olika intressen möts för en långsiktigt god vattenmiljö 

  



 

 

Styrelsens arbete 
 Minst fyra styrelsemöten ska hållas under året. 

 Styrelsen följer utvecklingen av Vattenmyndighetens beslut om åtgärdsprogram, 

miljökvalitetsnormer. 

 Styrelsen söker bidrag till verksamheten hos till exempel Länsstyrelsen, kommuner, Leader. 

 Styrelsen anordnar ett studiebesök för att titta på något genomfört projekt som lett till 

förbättrad vattenkvalitet, till exempel reningsdammarna vid Stävresjön.  

 Styrelsen utreder om vattenrådet ska göra ytterligare vattenprovtagningar och hur 

resultaten ska användas i så fall. Det finns redan andra mätningar i Svartån som görs 

regelbundet, det är bra om dessa kommer vattenrådet till godo. 

 Utifrån den vision och de förslag till aktiviteter som framkommit, föreslå hur vattenrådet ska 

arbeta på kort och lång sikt. 

 Bilda en arbetsgrupp med medlemmar från styrelsen, för att bereda frågor.  

 

Insatsområden 
 Minst en temakväll ska anordnas 2017. Förslag till teman är ”Miljöanpassad dränering och 

dikning”, sjörestaurering, Greppa näringen. Aktiviteten kan samordnas med t ex Sagåns 

vattenråd.  

 Om intresse från berörda att åtgärda ”sedimentproppen” finns, kallar vattenrådet 

tillsammans med Färnebo-Fläckebo LRF avdelning berörda till ett dialogmöte. 

 Vattenrådet utgör referensgrupp till boken om Svartån och ska kontakta Länsmuséet för att 

få en uppdatering av statusen på projektet. 

 Övriga aktiviteter kan anordnas vid behov. 

 

Information 
 Hemsidan fortsätter att uppdateras och utvecklas 2017 genom att fler fotografier läggs in 

och texter ses över och kompletteras.  

 Kalendariet på hemsidan ska hållas uppdaterat så att det är lätt att hitta information om vilka 

evenemang som är aktuella. På hemsidan ska alla protokoll från årsstämmor och 

styrelsemöten finnas tillgängliga. 

 Information om vattenrådets arbete skickas ut per e-post till medlemmarna minst två gånger 

per år.  

 Efter varje styrelsemöte skickas ett kort referat ut till medlemmarna om vad som diskuterats 

och framkommit vid mötet. 

 Vattenrådet överväger att starta en Facebook-sida, där aktuell information kan läggas ut. 

 Minst en av aktiviteterna ska vara publik. 

 

Omvärldsbevakning 
 Styrelsen ger förslag på konferenser som är intressanta för vattenrådet att bevaka, och ger 

möjlighet till ersättning för boende och konferensavgift för den som vill delta. 



 

 

 Representant(er) för vattenrådet deltar vid eventuella samverkansmöten som vattenrådet 

bjuds in till, t ex vattenrådens dag och olika samråd. 

  

Medlemsrekrytering 
Under 2017 ska nya medlemmar rekryteras genom att information om förbundets verksamhet 

skickas eller delas ut till potentiella medlemmar i avrinningsområdet. Målet är att ha 50 medlemmar. 

Det kan ske t ex via LRF och till ideella föreningar, eller genom personliga kontakter med 

privatpersoner. 

 

Förslag till Budget 2017 

Svartåns vattenråd 2016 Budget 
    

Tillgångar vid verksamhetsårets start 49274 

    

    

Intäkter   
Medlemsavgifter 5 000 

Bidrag Länsstyrelsen 25 000 

Summa 30 000 

    

Kostnader   
Företagspaket Handelsbanken 1 250 

Hemsida 400 
Kunskapshöjande 
aktiviteter/konferenser/studiebesök 15 000 

Styrelsemöten, årsmöte och temamöten 10 000 

Reseersättning 2 000 

Summa 25 650 

    

    

Återstående efter verksamhetsåret 53624 

    
 


