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Om Skintanprojektet
Peter Feuerbach berättade om hur projektet fortskrider. PF har bett om förlängning av projektet pga
entrepenörens olycka och efterföljande sjukskrivning. Entreprenören börjar nu komma igång med sin
verksamhet igen, och vi är överens att det är viktigt att arbetet med släntningar startar så fort vädret
tillåter. PF redogjorde för ekonomin i projektet enligt redovisningen från Hushållningssällskapet. Det
är cirka 150000 kr kvar av de totalt 469000 kr för beviljade medlen från Jordbruksverket. PF sa att de
medlemmar som har jobbat i projektet ska sammanställa detta och skicka till enskilda föreningen.
Beslöt att Anders K skickar ut en förfrågan till medlemmarna om hur många timmar som har lagts
ned av egen tid i Skintanprojektet. Vi gör klart en sådan förteckning som är underlag för
redovisningen av vår medfinansiering i projektet. Medlemmarna ska fylla i datum, aktivitet (t ex
deltagande på möte), och antal timmar.
PF berättade att han hade tömt ut vatten från Karslunds och Bögesgårds våtmarker/dammar precis
innan det senaste stora regnet. PF fick värdefull hjälp av Mats Paulsson med tömningen. Det kan
komma att behövas hjälp med detta arbete i framtiden. Vi beslöt att ta upp frågan vid årsmötet om
någon/några medlemmar ska lära sig hur vattenregleringen går till så att flera kan hjälpas åt.

Aktiviteter
Beslöt att ordna en visning av dammarna/våtmarkerna vid tidig sommar, trevligt om vi kan ha
kanoter på plats och korvgrillning, vid Bögesgårds våtmark. Detta ska ske i v 26. Beslut att bjuda in
Anders Wirdheim att prata om fåglar, PF kollar. Korvgrillning och öl samt fika samt kanotpaddling.
I samband med årsmötet i maj föreslås att bjuda in John Strand att prata om Trönningeån. Bjuder på
mat som förra året. Förslag 4 maj. CR kollar med John och sockenstuga och CC bokar mat.

Övrigt
•
•
•

Rapportering om aktiviteter till Vattenmyndigheten ska göras senast 15 april. CC ansvarar.
Kattegatts Vattenråd har möte 2 april på Halmstad teater.
Möte 12 mars i Göteborg om deltagande och samverkan i vattenarbete. Arrangeras av
Vattenmyndigheten och Interreg projekt.

Anteckningar förda av
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