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Vattenveckan 27 aug – 5 sept
Under helgen och nästa vecka pågår arrangemanget ”Vattenveckan i Sörmland”. Flera intressanta aktiviteter anordnas och Hjälmarens
Vattenvårdsförbund är med på en av dem - den
2 september kl 13-17. Kom gärna förbi oss vid
Öljarens strand. (Adress: Gimmersta säteri,
643 96 JULITA, infart från allén) På plats finns
även representanter för LRF, GREPPA samt
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund. Mest intressant är kanske pilotprojekt som Katrineholms kommun driver kring sugmuddrig i sjön
Öljaren som är interngödd precis som Tysslingen och årligen drabbas av fiskdöd pga syrebrist. Läs mer i programmet på:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.32230a4317a7603ca8c28988/1629705
985349/Vattenveckan-program-2021.pdf

Många vill höra om vårt arbete!
Vårt engagemang för vattenkvalitet i Blackstaån och Tysslingen röner intresse från olika
parter runt om i länet - och även utanför. Vi får
därför ta emot flera besök under hösten. Den 6
september stannar Insynsrådet till under sin
årliga exkursion för att lyssna till hur vi arbetar
med stärkt samarbete för fler åtgärder mot
övergödning. Insynsrådet är en demokrati instans där landshövdingen är ordförande och
regeringen utser rådets ledamöter på förslag
från landshövdingen I Insynssådet för Örebro
län sitter bland andra; Lena Rådström Baastad
Riksdagsledamot, Kjell Fransson, Ordförande
Örebro byggförening, Britt Nordström, Regionchef Teknikföretagen, Johan Schnürer, Rektor
Örebro universitet, Andreas Svahn, Ordförande
Region Örebro län, Per Willén, Ordförande LRF
Örebro. Den 7 september håller Hopajola, länets naturförening, https://www.studieframjandet.se/Hopajola/ sitt årsmöte vid Tysslingen

och har bjudit in mig och Per Wedholm till att
tala om hur Tysslingen mår och vad som görs i
området. Den 21 september kommer vattenråd
från Västmanland och Södermanland på studieresa till Interngödda sjöar. Även där har vi blivit tillfrågade att berätta om vårt arbete. Jag
tycker att vi ska känna oss stolta över intresset,
även om vi själva inte tycker att vi kommit så
långt. Vi är fullt medvetna om att vi har lång väg
kvar till den goda vattenkvalitet som vi har satt
som mål för vårt arbete. God ekologisk status i
Blackstaån och Tysslingen 2027. Men- att få bidra till att ge dessa besökare en inblick i ”verkligheten” känns motiverande tycker jag. Hoppas
ni känner samma.

Öppen webinarieserie om nyttan
med våtmarker
Naturvårdsverket håller under höstterminen en
kostnadsfri webinarieserie i 7 delar om våtmarkers betydelse och roll för samhället. Alla webinarierna är öppna och sänds live på YouTube.
Den 4 oktober handlar det till exempel om våtmarkens förmåga att rena vatten. Mer info om
webinarieserien hittar du här:
https://www.cocity.se/nyheter/naturvardsverkethaller-webinarieserie-om-vatmarker/

Händer:
27/8 -5/9 Vattenveckan
2/9 Event vid Öljaren
6/9 Insynsrådet på besök
7/9 Hopajola årsmöte vid
Tysslingen
21/9 Vattenråd på besök
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