Kortfattad verksamhetsberättelse, 2020.
Trots Corona och svårigheten att träffas fysiskt, har vi jobbat vidare med att utveckla vårt
kontaktnät och att fortsätta inspirera och stötta engagemanget i våra kustbyar och i vår
företagspool. För att respektera och hantera Corona har vi satsat på enskilda möten,
utomhusmöten, Skype och Zoom. Vårt mål under 2020 har varit att både bibehålla och utöka
vårt kontaktnät samt se till att de initiativ som startas i kustbyarna inte stannar av. Vi har fortsatt
att tre gånger per vecka posta intressanta artiklar, projekt, resultat av undersökningar, m.m. på
sociala medier. Allt med vinkeln att det skall vara relevant för Hanöbukten. Vi har gjort sju
djupare intervjuer som vi lagt på hemsidan. I de intervjuerna har vi fokuserat på att visa fram
goda exempel från andra människor, organisationer eller företag. Allt arbete har skett på ideell
basis under hela 2020. Parallellt med nedanstående aktiviteter har vi arbetat med att få projektet
fullfinansierat, så att vi kunde få ut anslagna medel från Sparbanksstiftelsen 1826.
Fysiska, lite större möten under året:
Stormöte på Kivik med inbjudna talare (25 januari)
Kustrådsträff 15 augusti i Yngsjö, uppdaterade varandra och sen berättade SfH om planerna för
att bli kustvattenråd
29 september rundabordsmöte på Kiviks Musteri med Malmö stad, Simrishamns Kommun, ett
av våra företag och LST Skåne.
Kustrådskontakter under året:
Träffat kustrådet i Ravlunda 28 januari och 23 februari. Resulterade att de skulle komma till
årsmötet den 17 mars och berätta om vad de gjorde kopplat till bättre öppettider på
återvinningscentral.
Träffat kustrådet på Landön 1 juli, resulterade i att Landön och Tosteberga går ihop för att
skriva licensansökan för att få ned skarvbeståndet.
Träffat kustrådet i Yngsjö, 7 juli. Uppdaterat varandra. Brunifieringsprojektet pågår.
Våtmarksprojektet i Tosteberga, SfH har deltagit två gånger när kommunen och
Naturvårdsingenjörerna (27 mars) samt senare Länsstyrelsen (16 juni) var i Tosteberga.
Myndigheter och markägare är positiva, men pengar har dragits in från Jordbruksverket i år.
Faciliterat kontakten mellan Landön och Tosteberga för att starta process för att informera om
avlopp, hjälpte till med att bjuda in Tvärpilen för att berätta om deras lösning på ett gemensamt
möte mellan byarna (1 mars i Tosteberga)
Träffat kustråden i Simrishamn och Baskemölla. Baskemölla kustråd har tagit initiativ med
Österlens vattenråd som slutar i mätning av Oderbäcken

Kontakter med andra föreningar och samarbetspartners:
Deltagit och lyssnat på Ålakademins årsmöte

Träffat dykarna i Åhus, Patrik och Henrik, två gånger (1 april, 19 oktober) för att diskutera
samarbeten. Resulterat i att de gör ett pilotprojekt för oss på liknande koncept med dykning och
QR kod. Patrik och Henrik gör detta projekt under 2021 som en medfinansiering till SfH!
Gått med i Österlens vattenråd, Skräbeåns vattenråd samt Helgeåns Vattenråd
Myndighets- och forskarkontakter under året
Träffat Vattenriket två gånger och diskuterat affärsplanen och samverkan, Vattenriket ger
pengar för snorkelled mot skötsel. Tog detta till Landön och campingen nappade. Klart nästa år
(2021), enligt uppgift.
Möte på Linköpings Universitet för att diskutera cirkulär ekonomi, samarbete, studenter som
kan analysera flöden/processer för företag här (6 februari)
Träffat kommunalrådet i Simrishamn två gånger, planer för att träffa Kristianstads
kommunalråd
Uppföljningsmöte med SIWI. De kan bidra med hjälp, men behöver bli finansierade
Möte med Havs -och Vattenmyndigheten (27 maj). Presenterade oss och vårt arbete/visioner.
Jakob Granit, Mats Svensson, Thomas Klein från HaV deltog. De jobbar mot myndigheter/ inte
enskilda föreningar, fick rekommendationer att fortsätta arbeta nära kommuner, vattenråd,
Ålakademin och Vattenriket. Vi bjöd in dem till nästa företagspoolsmöte.
SfH har gått med i samrådsgruppen för klimatet i Kristianstad kommun
Telefonmöte med representant för Vattenmyndigheten i Kalmar om att bli kustvattenråd, mer
möten kommer
Möte med Södra Skånska Regementets miljöenhet på P7 (2 september), begärt ut rapporterna
som gjorts.
Möte med miljövårdsförbundet Österlen, Tomelilla, pratade avlopp (16 oktober). Vi har begärt
ut data om avloppen i Simrishamn, plus bräddningar i Bromölla.
Telefonmöte med PC (förut Sotenäs kommun) nu Chalmers Industriteknik, kan SfH agera som
facilitator för att skapa nod för cirkulär ekonomi/industriell symbios i Hanöbukten
Skypemöte, Blekinges kustvattenråds ordförande, 21 augusti, lyssnat in hennes erfarenheter
Telefonmöte med representant för Vattenmyndigheten i Kalmar om att bli kustvattenråd, fler
möten kommer
Skräbeån går med i SfH

Styrelsemöten; 3 februari (Yngsjö), 2 mars (Kivik), Årsmöte 17 mars (telefon), 4 april (telefon),
19 maj (telefon), 18 juli (Kivik), 11 augusti (Kivik), 7 september (telefon), 20 oktober (Kivik),
11 november (telefon), 7 december (telefon)

