Protokoll för vid styrelsemöte för Skintans Vattenråd
14 februari 2017 hos Anders Gustavsson, Särdal
Närvarande: Christer Röllike, Anders Gustavsson, Staffan Svensson, Tommy Johansson, Anders Kinch,
Christel Cederberg

1) Mötets öppnande och dagordning
Christer öppnade mötet och dagordning godkändes
2) Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående mötesprotokoll, med fokus på vad som har hänt med ansökan till
Jordbruksverket. Christer berättat att vi har fått besked att det inte finns några pengar centralt på
Jordbruksverket utan vi har istället blivit anvisade att ta kontakt med Länsstyrelsen Halland eftersom
det finns regionala medel till denna typ av projekt. Peter Feuerbach, HS kommer nu att ta denna
kontakt och återkopplar till styrelsen.
Vidare uppföljning från förra mötet var dålig lukt från HAFI:s avloppsdammar, sannolikt pga för dålig
syresättning. Beslöt att Christer kollar med Johan Heurén om kommunens provtagning i dammarna.
3) Planering av årsmöte
Beslöt att ha årsmöte någon av de sista kvällarna i mars, i sockenstugan Steninge eller Annies gård.
Christer kollar lokal. Beslöt att bjuda in vattenansvariga från Länsstyrelsen och kommunen för att
prata om aktuella frågor, framförallt kopplat till Vattenrådets ansökan om åtgärder längs Skintan.
Christer kontaktar Steffi Gottschalk, Staffan kontaktar Eleonor Waldemarsson.
4) Ekonomi
Christer berättar att det finns 1502 kr kvar från anslaget 2016. Detta används för årsmötet. Beslöt att
Anders sätter samman en ny ansökan för medel 2017.
5) Samråd om Skäpparp 2:2
Tommy meddelade att ombyggnad planeras för slaktkycklingstal hos Mats Anianssons anläggning i
Skäpparp till unghönsstall och synpunkter kan inkomma via samråd. Inget att erinra i Vattenrådet.
6) Björnloka
Diskuterade att frågan ska tas upp vid årsmötet och att det är önskvärt att Halmstad kommun gör en
lika tydlig strategi och åtgärdsprogram som Falkenberg.
7) Övriga frågor
Inga direkta, kort info från medlemmar som hade besökt möte med Himleåns vattenråd där olika
åtgärder, som t ex strukturkalkning beskrevs.
8) Mötet avslutades

Anteckningar förda av
Christel Cederberg

