
 

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 

 
 
Styrelsemöte 
den 7 maj 2021 
 
Plats: 
Teams 13.00-15:00 

 
Närvarande:  
Roland Gottfridsson 
Eskil Svensson 
Juha Rankinen 
Berne Eliasson 
Conny Eskilsson 
Thomas Axelsson 
Linda Parkefelt 
Christer Gustafsson 
Mikaela Johnson 
Stefan Widerberg 
Pär Johansson 
 
August Bjerkén – gäst - doktorand Sydvatten 
Carin Lundqvist – Länsstyrelsen Jönköping 
Monica Andersson – Länsstyrelsen Kronoberg 
Elisabeth Thysell – Länsstyrelsen Halland 
 
Anteckningar 
 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden Roland Gottfridsson öppnade mötet. 
 

2. Justerare 
Till sekreterare för mötet valdes Juha Rankinen. 
Att justera protokollet valdes Eskil Svensson 

 
Information 
3. Nuläge revision SRK. 

Går enligt plan. Förslag i princip klart, andelstalen gås igenom.  
Diskussion kring vem som ansvarar för att ta reda på förändringar i andelstalen. Otydligt i 
program beskrivningen, se vidare punkt 10. 
 
Juha och Eskil tittar på upphandlingsunderlaget och kontaktar Ljungby kommun. 
 

4. Uppföljningsmöte Kvarnasjö projektet. 
Provtagningar genomförda. Möte i arbetsgruppen där man tittat genom den preliminära 
rapporten. Kom överens om att Carin L på Länsstyrelsen Jkpg bearbetar rapporten med 
flöden och transport inom de närmaste veckorna. Remiss skickas till gruppen. 
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Resultaten presenterades kort, där Kvarnasjön har mycket höga metallhalter som 
kommer från våtmarken intill. I Storån, uppströms och nedströms, finns påslag av zink 
men en stor variation under året. Där finns sedan påslag i Hillerstorp till nedströms 
Forsheda med även där med stor variation. Vid Forsheda finns mycket höga halter av 
metaller vid några värden som Värnamo kommun kommer att undersöka vidare. 
  
Diskussion kring vad som ska göras med rapporten när den är färdig. Mot vem ska den 
riktas. Där finns olika målgrupper – närboende, andra myndigheter, Sydvatten, boende 
vid ån. Media intresse. Frågan hanteras när vi tittat på den färdiga rapporten. 

 
5. Ansökan samverkansbidrag, inlämnat 15 april. 

Redovisning och ansökan samverkansbidrag inskickat. 
 

6. Yttrande vattenförvaltningsplan 2021-2027, inlämnat 30 april. 
Info om yttrandet. 
 

7. Ytterligare en person till valberedningen, Sven Jansson, Markaryd. 
Roland har inte fått svar av Sven Jansson. Punkten kvarstår. 
 

8. Workshop om Hållbar vattenförsörjning – Region Kronoberg 25 maj kl 15-17 (digitalt). 
Inbjudan från Pernilla Lydén, Ljungby kommun, kring en rapport från LnU på uppdrag av 
Region Kronoberg. Juha skickar ut inbjudan till de som önskar vara med på workshopen. 
 
Pär J berättar att en doktorand från Umeå universitet genomfört en avhandling hur 
Lagans systemet påverkas av klimatförändringar och vattenuttag. Den är klar i höst och 
kommer att presenteras för vattenrådet. 
 

9. Hemsida. 
Information om svårigheter att göra ändringar då vi bara haft tillgång till WebEdit verktyg 
och inte MbAdmin verktyg. Inväntar svar och åtgärd från Miljöbarometern. 
 

Diskussion 
10. Revision andelstal, vem plockar in informationen? 

Se under punkt 3. Översyn bör göras framöver och genomgång. Frågan kvarstår. 
Förslag att ha en dialog med Länsstyrelser och kommuner. Titta på andra vattenråd t ex 
Emån, Nissans vattenråd. Vi återkommer till frågan längre fram. 
 

11. Fondering av pengar för framtida utökade mätningar. Beslut taget 26 mars 2021, upp till 
100 000 kr/år. Var ska pengarna tas SRK, Samverkansbidrag, Medlemsavgift? 
Pengar tas ut via SRK. Upphandlingen kan medföra att priserna går upp. Avvakta 
genomförande av beslutet till upphandlingen är gjort.  
BESLUT Frågan ligger kvar. 
 

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

9 500 kr (inkl moms), 160ex (8 sidor), kostnad layout tillkommer på 14 853 kr. 
Diskussion kring frågan och en idé är att titta vidare på Print-on-Demand då behov för 
tryckt material uppstår eller att trycka något material som håller ett antal år. 
Beslut! Frågan kvarstår och tas upp vid senare tillfälle. 
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13. Årsmötet 28 maj. – Digital kl 13-15 
Kallelse skickas omgående och inbjudan till digitalt möte går ut senare närmare årsmötet 
med handlingar. 
 

14. Västerhavsvecka 7 – 15 augusti 2021. 
Caroline Karlsson LLU Halland. Vi har frihet att delta en el flera dagar och bedriva 
vattenrelaterad aktivitet som vi anser representerar oss och även plats. 
Beslut! Ambitionen är att vara med och att det stäms av på årsmötet vilka som är med, 
var och vilka aktiviteter. 
 

 
 
Lagans Vattenråd 7 maj 2021 
 
Ordförande   Sekreterare 
/Roland Gottfridsson  /Juha Rankinen 
 
Justerande 
/Eskil Svensson 

 


