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Styrelsemöte 
den 3 september 2021 
 
Plats: 
Haga Värdshus, Hillerstorp, Gnosjö kommun 

 
Närvarande:  
Roland Gottfridsson 
Eskil Svensson 
Juha Rankinen, representerar även Sydvatten 
Christer Gustafsson 
Thomas Axelsson 
Stefan Widerberg 
 
Carin Lundqvist – Länsstyrelsen Jönköping 
Monica Andersson – Länsstyrelsen Kronoberg 
Agnes Fridell – Länsstyrelsen Halland 
 
Anteckningar 
 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden Roland Gottfridsson öppnade mötet. 
 

2. Justerare 
Eskil Svensson valdes att justera protokollet. 

 
Information 
3. Nuläge revision SRK. 

Går enligt plan. Förslag i princip klart, andelstalen gås igenom.  
Skickas ut till styrelsen för genomgång och återkoppling. 
 
Juha och Eskil tittar på upphandlingsunderlaget och kontaktar Sydvatten, som erbjudit att 
hjälpa till med upphandlingen. 
 

4. Workshop om Hållbar vattenförsörjning – Region Kronoberg 25 maj kl 15-17 (digitalt). 
En workshop genomfördes av Linnéuniversitetet utifrån en rapport som de genomfört i 
uppdrag från region Kronoberg. Rapporten och workshopen ledde till en Formas ansökan 
Blå innovation (se punkt 5). 
 

5. Formas ansökan Blå Innovation 
Ljungby kommun har tillsammans med Linnéuniversitetet sökt pengar för ”Bolmen och 
hantering av framtidens vatten” (bifogat i utskick). 
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6. Formas ansökan Blå Innovation 
Lagans vattenråd har tillsammans med Lunds universitet beslutat att söka pengar inom 
Blå innovation för ett förberedande projekt kring ”Mitigation of browning of lake waters” 
(bifogas i utskicket). 

 
7. Bolmenfonden 

Lagans Vattenråd beslutar att stötta och skicka in ansökan på 100 000kr till 
Bolmenfonden. Ansökan för delfinansiering av hemsida och databas för visualisering av 
Lagans avrinningsområdes vattenbalans i realtid I samarbete med Sydvattens och Lunds 
universitets doktorand August Bjerkén (bifogat I utskicket). 
 

8. Hemsida 
Information om svårigheter att göra ändringar då vi bara haft tillgång till WebEdit verktyg 
och inte MbAdmin verktyg. Miljöbarometern har nu skickat programvaran MbAdmin och 
tid kommer att behövas för att dels sätta sig in i verktyget och därefter genomföra 
uppdateringar. 
 

9. Västerhavsvecka 7 – 15 augusti 2021. 
Lagans Vattenråd deltog inte i årets Västerhavsvecka, utan vi får återkomma till 2022.  
 

10. Nationaldagen/Bolmendagen på Tiraholm 
Lagans Vattenråd ställde ut på nationaldagen och Bolmendagen på Tiraholm tillsammans 
med Forskningsstation Bolmen. Det var två välbesökta tillställningar med intresse från 
allmänheten om och kring vatten. 
 

11. Ljungby bibliotek 4 september 
Lagans Vattenråd fanns på plats utanför Ljungby bibliotek den 4 september som en del av 
friluftslivets år och där Forskningsstation Bolmen ställde ut tillsammans med vattenrådet 
kring vatten inom friluftslivet. 
 

12. Sydvatten – Linda Parkefelt 
Linda Parkefelt har valt att avsluta sin anställning som forskningsledare på Sydvatten och 
därmed går Markus Holm in som ersättare för Linda fram tills det valts ny ordinarie 
person som ersättare. 
 

13. Info från Länsstyrelserna 
Lst Jönköping berättade om att synpunkter på den nya åtgärdsplanen för vatten mottagits 
och behandlas av Vattenmyndigheten. Synpunkter ska kunna hittas på 
Vattenmyndighetens hemsida och Länsstyrelsen lämnar sina synpunkter till 
Vattenmyndigheten. Prövningen av åtgärdsplanen beslutas i december.  
 
Från diskussionen på årsmötet kring näringsläckage från Lillån arbetar Länsstyrelsen i 
Jönköping med åtgärder utifrån en rapport där man tittat på prioriterade områden 
(bifogat i utskick) och där det pågår provtagningar på åtgärdade områden. Lst informerar 
om att där finns LOVA bidrag att söka hos de olika Länsstyrelserna. 
Finns också möjlighet för Lagans Vattenråd att delta vid markägarträffar för att informera 
om vattenrådet. Kontakt tas då med Lisa Weimann på Lst Jönköping. 
 

  



 

Lagans Vattenråd                       Juha Rankinen                       OrgNr 929000 - 7393 

c/o Forskningsstation Bolmen   Sekreterare/Kassör                 BG 5461-8392 

Tiraholm                                    Telefon +46 10-515 1096 

314 52 Unnaryd                         E-post juha.rankinen@sydvatten.se 

Diskussion 
14. Valberedningens förslag från årsmötet 

Valberedningen inkom med ett förslag på årsmötet (bifogat i utskick) att utforma ett 
valberedningsutskott inför val av valberedning vid årsmöten. Styrelsen anser att det är en 
fördel att ha en valberedning som är spridd genom hela Lagan systemet och därmed som 
kan hela sträckan och att valberedningen består av 5 personer. Roland kommer att ta 
kontakt med Sven Johansson i Markaryd för att ingå i valberedningen. 
 

15. Nyhetsblad, fler texter/uppslag 
Årets nyhetsblad kommer att ges ut i december med en deadline 19 november och 
förslag till artiklar har inkommit. Nya uppslag kan meddelas till Juha. 
 

16. Lagans Vänner 
Lagans vänner har tagit kontakt och önskar få komma till ett styrelsemöte för att 
informera om föreningen och dess vision och tankar. Beslut taget att bjuda in de till ett 
styrelsemöte. Juha tar kontakt och bokar in de till ett styrelsemöte framöver. 
 

Diskussion & beslut 
17. Nyhetsblad enbart digitalt, kostnad för tryckning. 

Omkring 10 000 kr (inkl moms), 160ex (8 sidor), kostnad layout tillkommer på ca 15 000 
kr. Beslut taget att trycka nyhetsbladet för utskick till styrelsen och medlemmar. 
 

Övrigt 
18. Projekt Kävsjön 

Christer G berättar om projektet där man vill höja sjön med 97 cm och ta bort onödig 
vegetation som skapar flytande öar och där man ska bygga en fisktrappa. Markägare är 
med i projektet. 
 
 

Lagans Vattenråd 3 september 2021 
 
Ordförande   Sekreterare 
/Roland Gottfridsson  /Juha Rankinen 
 
Justerande 
/Eskil Svensson 

 


