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Verksamhetsberättelse för Vattenrikets Vänner år 2014 

Stadgar, funktionärer och medlemmar 

Vid årsmötet 2014-02-11 fick styrelsen som haft uppdraget 2013 förnyat förtroende med 

omval av ordföranden och en ny tvåårsperiod för tre ledamöters vars mandat utlöpt. Även 

övriga funktionärer omvaldes. Stadgar enligt bilaga. 

Styrelsens sammansättning 2014 

Torsten Jeppsson,       ordförande vald på 1 år                                                                                    

Eva Lundius                 ledamot vald t o m 2015                                                                                   

Ulf Oscarsson                  ”           ”     ”   ”   ”                                                                                                                  

Evert Valfridsson             ”           ”     ”   ”   ”                                                                            

Greger Fredlund              ”           ”     ”   ”  2014                                                                              

Arne Halling                     ”           ”     ”   ”   ”                                                                                                       

Ulla Mårtensson               ”          ”      ”   ”   ” 

Vid konstituerande möte i anslutning till startmötet utsåg styrelsen inom sig Arne Halling till 

vice ordförande, Eva Lundius till sekreterare och Ulf Oscarsson till kassör. Att teckna 

föreningen i ekonomiska sammanhang utsågs kassör och ordförande var för sig. 

Revisorer 

Till revisor för 2014 omvaldes Kerstin Hjelm och Jan Lindelöf. Ing-Britt Pettersson-Nyholm 

och Jan Seebass omvaldes till revisorssuppleanter. 

Valberedning 

Årsmötet utsåg Rolf Karlsson, sammankallande, samt Jan-Åke Carlsson och Ingemo 

Fältman till valberedning. 

Sammanträden 

Styrelsen har haft tolv sammanträden under år 2014. Vid styrelsesammanträdena har 

utvecklingen av föreningens verksamheter diskuterats. Samarbetet med Vattenrikets 

personal har också följts upp och fördjupats. Arbetet med upplysning om föreningen och 

rekrytering av medlemmar har varit viktiga diskussionspunkter. 

Medlemmar 

Antalet medlemmar ha ökat från 182 vid årets början till 232 vid verksamhetsårets slut. 

Styrelsen har funnit stort gensvar och intresse för Vattenrikets Vänner. Särskilda insatser för 

medlemsrekrytering har genomförts under ett flertal helger i samband med Vattenrikets olika 

arrangemang på naturum. Styrelsen har dessutom i samband med utbildningen av 



2 
 

 

biosfärsambassadörer och genomförande av olika aktiviteter haft goda möjligheter rekrytera 

nya medlemmar.  . 

Verksamhet 

Styrelsen har under året tagit fram planer för genomförande av följande verksamheter: 

Tranbuss 6 april; öppethållande av borgruinen Lillöhus under söndagar i maj, juni, juli och 

augusti som vårt bidrag till stadens 400 års-jubileum; föredrag 4 juni om invallningen av 

staden; deltagande i kommunens bokfestival 6 september; bussresa till Falsterbo 

fågelstation 12 oktober och föredrag om grundvattentillgången under Kristianstad-slätten den 

4 november.                                            

Tranbussen 

Antalet anmälningar till årets tranutflykt blev alltför få för att denna verksamhet skulle kunna 

genomföras. 

Lillöhus 

Styrelsen bedömde att ett organiserat öppethållande av borgruinen under sommarveckornas 

söndagar kunde fungera väl som ett bidrag till firandet av stadens 400-åriga tillvaro. Att döma 

av den generösa annonsering projektet mötte i Kristianstadsbladet, torde det vara ett 

välavvägt beslut. Tillsammans med ett antal biosfärambassadörer, vilka till stor del också är 

medlemmar i vår förening, kunde Vattenrikets vänner varje söndag från och med 4 maj till 

och med 17 augusti med två personer ansvara för en öppen borgruin under tiden 12.00- 

15.00. Under sammanlagt 13 söndagar kunde på det sättet mer än 900 besökare se Lillöhus 

från insidan. En,  som vi uppfattar det, mycket uppskattad insats.  

 Den 11 maj kunde besökare dessutom avnjuta ett initierat föredrag av borgexperten Anders 

Öhman. Naturum hade planerat in detta fördrag på plats i samband med vår öppettid.  

Vallarna och Kristianstad 

Karl-Erik Svensson, C4 Tekniks expert på vallbyggnation, berättade den 4 juni på kvällstid 

för ca 25 deltagare om invallningsproblemen i kommunen. En del arbeten i den antagna 

planen återstår att genomföra. Dessutom har också mätningar visat att den stora vallen mot 

Hammarsjön har sjunkit en del, vilket kräver ytterligare åtgärder utöver den stora insats som 

gjordes efter högvattnet vintern 2001/2002. Klimatförändringarnas påverkan på havsnivåer 

framöver belystes också. Föredraget avslutades med en frågestund. 

Bokfestivalen 

Vattenrikets vänner deltog även i år med ett bokbord under bokfestivalen. Med föreningens 

”strandflagga” på plats vid bordet fick vi kontakt med ett stort antal förbipasserande. Ett antal 

av naturums produktblad delades ut och vi kunde också sälja några av naturums böcker. 

Framförallt kund vi inregistrera ett tiotal nya medlemmar och lämna information till deltagare i 

den för året mycket välbesökta bokfestivalen. 
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Falsterbo-resan 

Söndagen den 12 oktober avgick en välfylld buss mot fågelstationen i Falsterbo. Tack vare 

ett, av vår reseledare Eva  Lundius initierat, gott samarbete med Christianstads Pensionärs 

universitet uppgick deltagarantalet till ca 40 personer. Detta samarbete ledde också till ett 

stort antal nya medlemmar. Resan startade i regn men ändade vid fågelstationen i solsken. 

Under färden dit gav Evert Valfridsson initierad bakgrund till arbetet vid fågelstationen. På 

plats kunde vi följa stora flockar av flyttfåglar. Vi studerade utställningen i fågelstationen. 

Sedan gav Karin Persson utifrån sitt mer än 30-åriga arbete med flyttfåglar en föreläsning på 

ca 2 timmar. Med stort intresse följde vi hennes berättelse om våra fågelarters utveckling 

från dinosauriestadiet till dagens situation. Hon belyste volymtal för de olika arterna fåglar 

som vår och höst passerar Falsterbonäset. Avslutningsvis demonstrerade hon fågelmärkning 

på tre olika arter småfåglar. En mycket uppskattad föreläsning! 

Färden gick sedan till Falsterbo golfklubbs trevliga restaurang för en mycket delikat lunch. 

Bärnstensmuseet i Kämpinge var resans sista anhalt. Leif Brost, som i stort hela sitt liv levt 

och arbetat mede bärnsten, gav oss en genomgång av hur han byggt upp sin verksamhet. 

Därutöver berättade han om bärnstenens ursprung i Östersjön, om letarmödor och om olika 

sätt att bearbeta bärnsten till smycken och annat. Han berättade också om liknande material 

från andra håll i världen och om sina resor till sådana platser. Tyvärr förekommer 

förfalskningar av bärnsten, vilket han också berörde. 

Grundvattnet i Vattenriket 

Årets sista program förlades till Rådhus Skåne den 4 november. Enhetschef Michael 

Dahlman från C4 Teknik gav ca 30 medlemmar en djup inblick i den rikliga förekomsten av 

grundvatten av hög kvalité under Kristianstadsslätten. I personalmatsalen, via två stora 

bildskärmar, gav han oss den geologiska bakgrunden till vårt bisfärområde med dess mycket 

stora grundvattenreservoar. Vi fick också en redovisning av hur grundvattnet används och 

hur man följer uttagsnivåerna så att inte alltför stora mängder tas ut. Ett intressant föredrag 

att döma av frågorna i avslutningen. 

Övriga aktiviteter 

Styrelsen har också under året medverkat i av Vattenriket anordnade 

ambassadörsutbildningar, sammanträden med Samrådsgruppen för biosfärområdet, 

uppföljning av biosfärområdet från Stockholms universitet, forskningskonferensen Biosfär 

och återträffar för biosfärambassadörerna. 
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