VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2014

Bakgrund
Året 2014 var föreningen Rädda Lumparns första verksamhetsår. Föreningen grundades som ett
gräsrotsinitiativ av invånarna runt Lumparn som var bekymrade för sina närvatten, dvs själva
Lumparn och dess vikar. En kärngrupp, bestående av Danne Sundman, Runar Karlsson, Carina
Aaltonen och Lotta Nummelin skissade på stiftelseurkund och stadgar, samt kallade till ett första
konstituerande möte. Mötet hölls den 8 april i Lemlands skola. Av de ca 40 deltagare skrev 26 under
stiftelseurkunden och stadgarna för föreningen godkändes, varefter föreningen registreras i
föreningsregistret den 9 juni.

Allmänna målsättningar
Föreningens syfte är enligt föreningen stadgar att förbättra vattenkvaliteten i Lumparn och dess
viksystem, öka kunskapen och intresset för lokalt vattenskyddsarbete, stöda fiskevårdsinsatser samt
möjligheten till rekreation.
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:





initiera, koordinera, stöda och genomföra konkreta vattenskyddsåtgärder I området
informera om Lumparns tillstånd, uppföljning av det och de utförda åtgärderna
opinionsbildning för att väcka intresse och öka förståelsen för Lumparns vattenmiljö
ansöka om finansiering för åtgärder

Verksamhet 2014
Verksamheten byggde på stadgarnas syftesparagraf, dvs konkreta vattenskyddsåtgärder, information
om Lumparn, opinionsbildning och öka förståelsen samt ansöka om finansiering.

Konkreta vattenskyddsåtgärder
Föreningen identifierade sin roll gällande konkreta vattenskyddsprojekt som följande: att hjälpa till
med att identifiera de rätta områdena och rätta åtgärder för dessa. Vidare hjälper föreningen till med
att ta fram projektplaner för konstruktionerna och söka finansiering om sådant behov finns.
Föreningen finns som stöd och pådrivande för att projektet ska genomföras. Konkreta åtgärder kan
t.ex. vara intelligenta skyddszoner, våtmarker, gäddfabriker, restaurering av badstränder etc.
Under sommaren och hösten identifierades tre projekt som föreningen arbetat med:
-

konstruktion av våtmark vid mynningen av Storängsdiket i Jomala. Under en dikesvandring
till Storängsdiket identifierades ett behov av att leda ett delflöde av diket till en våtmark vid
mynningen av diket. En lämplig åker som ägs av landskapsregeringen sågs ut. Tillsammans
med dikeslaget diskuterades projektet. Peter Feuerbach gjorde en projektplan. Längre upp
längs diket fanns ett område som kommunen ägde som kan göras till infiltrationsdamm och
utjämningsmagasin. Även till detta projekt gjorde Feuerbach en plan. Båda projekten
kommer att utvecklas vidare under 2015.

-

konstruktion av sumpskog/ fosforfälla vid Kapellvikens södra del i Lumparland. En anläggning
som fungerar som en integrerad skyddszon bedöms kunna rena minst 60-80 % av näringen i
det dikesvatten. Marken ägs av församlingen och kommunen står som projektledare.

-

Dikesförbättringar i Ressumdiket i Lemland. En del av diket kommer att grävas om med en
större lutning för att visa exempel på hur diken bör utformas. Även andra åtgärder planeras.

Andra projekt har också diskuterats under året.

Informera om Lumparns tillstånd
Föreningen ordförande uppmärksammade pumpstationernas bristfälliga funktion i ett
pressmeddelande i augusti.
Under vinter påbörjades arbetet att sammanställa befintligt material om undersökningar,
provtagningar och avhandlingar i Lumparnområdet om vattenkvaliteten, fisk etc. för att få en bild av
nuläget trender samt behovet av åtgärder och kunskapsluckor. Under 2015 kommer arbetet att
slutföras och materialet sammanställs till en lättfattligt paket som innefattar bland annat en Power
Point-presentation samt en broschyr. Hemsidan används som samlingsställe för allt befintligt
material.

Opinionsbildning och öka förståelsen
Träffar, seminarier och diskussionstillfällen
Under året arrangerades följande evenemang för medlemmar och andra intresserade:
-

14 maj: i samband med årsmötet höll Kjell Ekström ett föredrag om konsten kring Lumparn
på Önningebymuséet
22 oktober: Medlemsträff med bilder och info om resan till Gotland på Pub Stallhagen
28 november: diskussion om tillståndet i Långsjön på Pub Stallhagen
dikesvandringar (se nedan)

Dikesvandringar
Sammanlagt har sju dikesvandringar hållits i juni och september. I juni besöktes Kapellviken i
Lumparland (12 deltagare), Storängsdiket i Jomala (15 deltagare), två diken i Saltvik (10 deltagare)
och Ressumsdiket i Lemland (5 deltagare). I september besöktes Önningeby i Jomala (16 deltagare),
Bistorpskärret i Lemland (6 deltagare) och Långsjön (8 deltagare). Sammanlagt deltog drygt 70
personer på vandringarna. Under vandringarna har deltagarna fått lära sig bland annat om växter och
djur som lever i vattenmiljön, hur man kan avläsa belastning på ett dike och vilka typer av åtgärder
som kan genomföras. Peter Feuerbach från Hushållningssällskapet i Halland har fungerat som guide
på vandringarna. Förutom själva vandringarna har föreningen även gjort en kort film om diken som
finns på föreningens hemsida.

Studieresor
Den 28 juni deltog två av projektets representanter, Carina Aaltonen och Lotta Nummelin, på Forum
Östersjöns rådgivande kommittés möte i Vamlingbo på Gotland (se www.forumostersjon.se). Den
rådgivande kommittén består av många ledande forskare, beslutsfattare, opinionsbildare och
praktiker inom Östersjöarbetet. Rädda Lumparns representanter fick möjlighet att presentera
föreningen, knyta kontakter och förbereda den andra studieresan till Gotland.
Den 4-5 september for 14 deltagare från föreningen till Burgsviken på Gotland för att i praktiken
bekanta sig med fiske- och vattenskyddsåtgärder som gjorts inom ramen för initiativet Rädda
Burgsviken. På resan deltog sportfiskare, jordbrukare, kommunala tjänstemän och beslutsfattare.
Deltagarna blev väldigt väl mottagna och fick bekanta sig inte bara med själva åtgärderna, utan också
med de gotlänningar som är aktiva i Rädda Burgviken. Deltagarna fick besöka en gäddfabrik,
yngelplats, vasskörd, restaurerat bete, badplats och tvåstegsdike. De fick även möjlighet att berätta
om föreningens verksamhet samt diskutera kommande samarbeten. Deltagarna var mycket nöjda
med resan och planeringen av konkreta projekt på Åland satte igång.

Program med fiskevårdsåtgärder
Under sina besök på Åland i juni och september gjorde expert Peter Feuerbach karteringar på
lämpliga områden för olika åtgärder som främst leder till förbättrad vattenkvalitet. Förutom själva
fältkarteringarna besökte Peter Feuerbach ett antal personer som kunde ge information om lämpliga
områden, kunskapsluckor och data.

Kommunikation
En viktig del av föreningens verksamhet handlar om kommunikation, både internt till föreningens
medlemmar, och extern till invånarna i Lumparns tillrinningsområde, på Åland och i hela
Östersjöregionen.

Logo och broschyr
Jessica Engblom på Strax tog fram en logo med Lumparns siluett som tema. Utgående från logon togs
en grafisk profil för föreningen fram. Under vintern togs en broschyr som beskriver föreningens
verksamhet fram.

Hemsida och facebook
En Facebooksida öppnades så fort föreningen var grundad. I slutet av året hade sidan 670 gillare.
Under hösten togs en hemsida fram av Strax och sidan öppnades i slutet av november.
Under hösten togs även en alkohol- och drogpolicy samt en jämställdhetspolicy fram.

Organisation
Medlemmar
I slutet av året hade föreningen 25 betalande personmedlemmar och 3 organisationer.
Medlemsavgiften var under året 10 euro för vuxna, 5 euro för barn och 100 euro för organisationer.

Årsmötet
Årsmötet den 14 maj på Önningebymuseet. Stadgeenliga ärenden, som verksamhetsplan och budget,
behandlades och en styrelse valdes. På årsmöte valdes Håkan Lundberg och Björn Gustbee till
verksamhetsgranskare.

Styrelsen
Föreningens verksamhet handhas av en styrelse, som består av ordförande och sex medlemmar
jämte sex suppleanter. Under året 2014 bestod styrelsen av Danne Sundman (ordförande), Carina
Aaltonen (viceordförande), Tomas Mörn, Agneta Sviberg, Suzan Eriksson, Tommy Sjöblom och Mikael
Wennström. Som suppleanter fungerade Brage Wilhelms, Inger Andersson, Fredrik Lundberg,
Katarina Gäddnäs, Runar Karlsson och Karl-Anders Lindholm.
Styrelsen sammanträdde sammanlagt under åtta protokollförda styrelsemöten under året.

Föreningssekreterare
Som föreningssekreterare anlitades Lotta Nummelin på timbasis.

Ekonomi
Föreningens intäkter består främst av medlemsintäkter samt projektbidrag. Medlemsintäkternas
andel var 550 euro. Föreningen fick ett bidrag från LEADER Åland på 18.000 euro för projektet
”Fisken i Lumparn” varav 14.194,26 euro användes under året samt ett bidrag från PAFlandskapsmedel på 20.000 euro. Utgifterna bestod främst av köpta tjänster och resekostnader.

RESULTATRÄKNING 1.1–31.12.2014
ORDINARIE VERKSAMHET
Projektbidrag, LEADER
Övriga intäkter
Personalkostnader
Löner
Pensionkostnader
Socialskyddsavgift
Lagst.försäkring
Avskrivningar
Avskrivning på inventarier
Övriga verksamhetskostnader
Resekostnader
Kost och logi
Övriga resekostnader
Information o annonser
Köpta tjänster
Publiceringskostnader
Telefon, post
Hyror
Möten, seminarier
Livsmedelskostnader
Kontorsmaterial
Webbkostnader
Betalda medlemsavgifter
Bokföring och revision
Bankkostnader
Övrigt
RESULTAT AV ORDINARIE VERKSAMHET
TILLFÖRDA MEDEL
Intäkter
Medlemsavgifter
INVEST-O FINANSIERINGSVERKS.
Intäkter
Ränte- och dividendintäkter
Kostnader
Övriga finan. kostnader
RESULTAT
ALLMÄNNA UNDERSTÖD
PAF
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT

2014
14 194,26
0,00
14 194,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8 101,97
-1 345,29
-1 927,00
-724,80
-20 074,00
-372,00
-3,40
-258,09
-215,00
-46,24
-3,75
-620,00
-10,00
0,00
0,00
-139,09
-33 840,63
-19 646,37

550,00
550,00

11,14
11,14
0,00
0,00
11,14
-19 085,23

20 000,00
20 000,00
914,77

BALANSRÄKNING 31.12.2014
Aktiva
BESTÅENDE AKTIVA
Materiella tillgångar
Maskiner o inventarier
Maskiner o inventarier
Avskrivningar o värdeminskningar
Placeringar
Aktier o andelar
Aktier och andelar
RÖRLIGA AKTIVA
Långfristiga fordringar
Övrig fordringar
Fordringar projektstöd
Övriga korta fordringar
Kassa och bank
Ålandsbanken
AKTIVA TOTALT

Passiva
EGET KAPITAL
Verksamhetskapital
Verksamhetskapital
Räkenskapsperiodens Under-/överskott
Kortfristiga skulder
Förskottsinnehållning
Socialskyddsavgifter
Pensionsavgifter
Lagstadgad försäkring
Övriga kortfr. skulder
Resultatregleringar
Semesterlöner
Övriga resultatregleringar
PASSIVA TOTALT

2014

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

1 000,00
0,00
1 000,00
10 280,77
10 280,77
11 280,77

0,00
914,77
914,77
0,00
0,00
0,00
0,00
10 366,00
10 366,00
0,00
0,00
0,00
11 280,77

