	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

NYHETSBREV

MEDLEMSAVGIFT

Årsavgiften har på
årsmötet maj 2017
ändrats från 50 till 200 kr
Kom ihåg att betala

Juli 2017
NYTT LOGGA

PROVTAGNING

Föreningen har designat
ett nytt logga som syns
på detta nyhetsbrev
	
  

Från 1. juli och framåt
sköter TEF
provtagningen själva
istället för Alcontrol

Välkommen till det allra första nyhetsbrev!
Det har blivit sommar, många är på
semester och äntligen har jag tiden till
att göra ett nyhetsbrev – det allra första!
Mitt mål är att skicka ett nyhetsbrev 4
ggr/året så ni som medlemmar kan få
insikt i vad vi håller på med i
Tullstorpsåprojektet. Det kommer att bli
kort och precis eftersom min erfarenhet
säger mig, att inga vill läsa sida efter
sida – även om det kan vara svårt med
detta spännande projekt.
I mars avslutade vi ett projekt kring de
ekosystemtjänster som har skapats i
samband med Tullstorpsåprojektet. Det
har resulterat i en rapport som vår
konsult,
Rebecka
Nilsson
från
Ekologgruppen,
presenterade
på
årsmötet i maj. En av konklusionerna i
rapporten är, att den totala nytta i
kronor och ören som skapas, tex genom
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Tel.: 0702 81 85 25

vattenrening og reglering, överstiger
projektets totala kostnad. Vi hoppas att
det i slutändan ger en ökad förståelse
för hur viktigt det är att ta hand om vår
miljö och inte minst att det lönar sig.
Carl-Otto Alwén och jag har varit på
provtagningskurs i Umeå och är nu
certifierade provtagare enligt SNFS
1990:11 MS:29. Det var ett bra kurs med
både lagstiftning, teori och en praktisk
del ute i fält. Kursat avslutades med en
prov. Vi var på detta kurs eftersom vi har
tagit över provtagningen.
Vi har fått totalt 2,6 miljoner från LOVA
till etapp 2 och jag har därför påbörjat
projektet. Jag har varit ute och besöka
markägarna flera gånger och vår
konsult, Jenny från NVI, arbetar på
ritningarna för området. Förutom des
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diskuteras ett samarbete mellan
Grönbybäckens Dikningsföretag och
TEF och jag hoppas at vi kan gå vidare
med projektet under hösten.

eftersom de antagligen kommer att
restaureras
på
olika
tidpunkter,
beroende på väder och vind. Vi hoppas
att vara klar med projektet våren 2018.

Mycket av tiden har också gått med att
planera
och
söka
pengar
till
restaureringen av Beddinge Ängar. Vi
har nu kommit så långt att vi har fått
förhandsbesked från Länsstyrelsen, valt
LT Entreprenad som entreprenör på
projektet och vi kan förhoppningsvis
börja till september. Entreprenaden har
delats upp i 3 olika etapper. Etapp 1 är
kantavplaning av ån och restaurering av
våtmarken norr om ängarna. Etapp 2
och 3 är restaurering av översilningssystemet. Dessa har indelats i två

Vi har börjat att ta bort parkslide (invasiv
art) i visningssträckan. Detta betyder att
vi måste röje området 3-4 ggr om året i
flera år och vi har därför diskuterat
möjlighet att få dispens för att använda
Round Upp på bara parksliden. Vi har
också hjälpt markägarna i Ståstorpsån
att bilda en ekonomisk förening och på
detta sätt börjar Tullstorpsåprojektet att
sprida ringa i vattnet.
Hoppas ni har en trevlig sommar!
Katrine Möller Sörensen, projektledare
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