Protokoll fört vid styrelsemöte 25 april 2016 i Skintans Vattenråd
Plats: Anders Kinch, Steninge
Deltagare: Christer Röllike, Tommy Johansson, Anders Gustavsson, Anders Kinch, Staffan Svensson,
Christel Cederberg.

1. Christer hälsade välkomna och därefter utsågs styrelseposterna för 2016 enligt följande: Christer
Röllike – ordförande; Sara Johansson – vice ordförande; Christel Cederberg - sekreterare; Lisa
Feuerbach-Wengel kassör (dvs samma som föregående år). Till firmatecknare valdes Christer och
Lisa.
2. Christer informerade om att Vattenrådet nu har fått organisationsnummer, öppnat bankkonto och
fått ansökta aktivitetsmedel (4000 kr) från Länsstyrelsen.
3. Christer informerade att han har fått förfrågning från Nyrebäcken, där man ska bilda ett vattenråd
nu, om intresse för att gå ihop med Skintan till ett gemensamt vattenråd. Styrelsen var enig om att
ett samgående i nuläget inte är aktuellt.
4. Diskuterades möjligheten att söka bidrag för att genomföra åtgärder längs Skintan för att minska
översvämningar, exempelvis genom att bredda vattenfåran (göra U-formad), öka
magasineringskapacitet (fler våtmarker) etc. Anders G, Tommy och Christel valdes till arbetsgrupp för
detta. Beslöt att i samråd med Skintans dikningsföretag göra en översyn och be Peter Feuerbach
delta vid en exkursion längs ån under senare delen av maj. Christel kontaktar Johan Heuren
(dikningsföretaget) och Peter om intresse och ett möjligt datum för träff.
5. Diskuterade bräddning av kommunens avlopp. Beslöts att avvakta att anmäla kommunen eftersom
Peter Feuerbach (som sitter i styrelsen) säger att LBVA nu jobbar med ärendet och att det är bättre
att avvakta den processen. Staffan har beredskap för att gå vidare med ärendet vid behov, och
bevakar om/hur bräddning sker vid Bromans.
6. Aktiviteter under sommaren. Beslöt att bjuda in till en information under andra halvan av
sommaren för att diskutera:
-

utkomsten av möte med Peter Feuerbach (se pkt 4) om olika åtgärder för att öka vattnets
framkomlighet och minska översvämningar
intresse och möjligheter för att öka tillgängligheten för allmänhet (t ex promenader,
fågelskådning) i landskapet längs Skintan.

Aktiviteten får planeras vidare efter att ha punkt 4 ovan har genomförts.
7. Inga övriga frågor, Christer Röllike avslutade mötet.

Justeras av:

Anders Gustavsson

Anders Kinch

(pappersprotokollet i original är undertecknat av båda justerarna)

