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Styrelsemedlemmar i
Strömsåns Vattenråd

MINNESANTECKNINGAR
Närvarande : Lena Martinsson ordförande, Monica Nichols kassör, Rolf Holmgren
sekreterare.
Tid : 2012-08-12.

Mötets syfte
Att klargöra roller, arbetsfördelning, arbetsupplägg inför framtiden
Organisation
Vattenrådet består av en ledningsgrupp – Strömstads kommun, Lantbrukarnas
Riksförbund, Naturskyddsföreningen, Strömstads Sportfiskeklubb,
Skogssällskapet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen ( adjungerad ), Vattenmyndigheten
( adjungerad ) och en stab – för samordning och ledning av medlemsgruppen –
ordförande, sekreterare, kassör.
Stabens arbete 2013
 Upprätta en budget.
 Formulera en dagordning inför höstens ledningsgruppsmöte.
 Arbetsplan inför 2014
Pågående projekt
Strömsån + Strömsvattnet – Tekniska förvaltningen har fått tillstånd av
länsstyrelsen för att ta bort sediment ur Strömsån. Provtagning av sediment visar
hög föroreningsgrad, omprovtagning på gång. Projektet kan inte slutföras förrän
2014 ( i bästa fall ).
Hämmensån – arbetsgrupp har under senvåren -13 besökt bäcken och del av
avrinningsområdet. Nästa steg är att kontakta markägare för dialog.
Se vidare på kommunens hemsida.
Grusa åra / bäckar – arbetsgruppen har mötts och siktar på fältarbete i Bojarbäcken
våren -14.
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Arbetsuppgifter
Monica undersöker hur vattenprovtagningen ur Strömsvattnet utfallit och om
resultatet var dåligt – varför.
Monica tar dessutom reda på om Strömsvattnet är reservvattentäkt eller inte.
Rolf söker svar på hur dammarna i Strömsvattnet uppkommit och om de är tänkta
att ha någon speciell funktion.
Rolf tar också reda på om och i så fall när tillstånd för grusning i bäckar / åar
krävs.
Kommande arbetsuppgifter
Bland annat så bör vi fortsätta med objekt från Odds lista över bäckar / åar som
behöver åtgärdas på något sätt.

Västerhavsveckan
3 – 11 / 8 2013 genomfördes Västerhavsveckan längs kusten.
4 / 8 befann sig en vandringsutställning på Koster och 5 / 8 på Hamnplan i
Strömstad. Utställningen turnerade längs kusten under veckan / vi fick här
möjlighet att visa upp och dela ut en broschyr som beskriver StrömsÅns
VattenRåd. Den finns nu i kommunens reception och utlagd vid Miljö- och
hälsoskyddsavdelningen. Kommer att delas ut vid nästa medlemsmöte.
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