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Möte Strömsåns vattenråd 2021-09-01
Närvarande: Anna Simonsson, Rune Sandin, Bertil Hansson, Margareta
Nordström och på länk Maria Hedgärde, Peter Sövig och Anna Kasurinen
Anna Simonsson öppnade mötet.
Vi höll en tyst minut för Jan-Erling Ohlson, Odd Påg och Bo Magnusson,
vilka gått bort sedan förra rådet. Vi saknar dem.
Vi presenterade oss för varandra.
Tills årsmötet behöver vi en interrimstyrelse. Ordförande blev Rune
Sandin, sekreterare och kassör Anna Simonsson.
Val av revisor, justerare och genomgång av stadgar sparas till årsmötet.
Rådet består av politiker, tjänstemän från Miljö- och bygg samt Tekniska,
Sportfikeklubben, LRF, Skogssällskapet och Naturskyddsföreningen.
Eftersom Bo Magnusson satt för Naturskyddsföreningen kontaktar Anna
S. föreningens ordförande Sten Brodén angående ersättare.
Skogsstyrelsen kommer inte att sitta med, men finns som kontakt. Anna
S. har kontaktat Vattenrådet för Bohuskusten. De har möte 23
september och Anna ska vara med. Maria Hedgärde kollar om vi kan få
med någon från Vattenmyndigheten. Vi diskuterade eventuell annons för
att få med fler intresserade.
De senaste anteckningarna är från 2018. Anna S. har sammanställt vad
som skett 2009-2018. Det rör sig om vassröjningar, utläggning av lekgrus,
bäckvandringar, kartläggningar och diskussion om vandringshinder. Vi
konstaterade att Odd Påg sagt att ”fallet” vid Hjälpebron idag inte utgör
något hinder för vandringshinder. Det har även vart tal om att hjälpebron
ska renoveras och att byggnationerna därmed borde kunna kombineras,
detta är något vi får återkomma till.
För 2021 gäller först och främst årsmötet med förslag på organisation
och stadgar. Vidare behöver hemsidan uppdateras.
Det finns pengar att söka för åtgärder. Här diskuterade vi kartläggning av
sötvattensmusslor, grusning, försöka dämpa utdikning vid Fågelås i
samarbete med markägare. Maria Hedgärde föreslår att vi söker pengar
för ta fram en åtgärdsplan på Strömsåns avrinningsområde, alternativt
en fiskevårdsplan. Vi ska också titta på Odds åtgärdslista. Det finns LONA, LOVA- och Fiskevårdsbidrag att söka.
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Peter Sövig tycker att rådets styrelse ska kunna fungera oavsett politiskt
styre. Det ger bättre kontinuitet. Både Tekniska och Miljö- och bygg ska
givetvis ha sina representanter med. Det tyckte vi var ett gott förslag.
Årsmötet blir preliminärt den 6 oktober kl. 18:00 till 21:00. Anna S.
återkommer om plats i Stadshuset.
Vid pennan Margareta

