
 

 

Minnesanteckningar vid Mingelkväll  onsdagen den 9 april 2014 

Plats: Hos John Bräutigam i dennes bostad i Gunnarstorp 

Närvarande: Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening 

 Tomas Svensson, Gunnarstorps Miljöförening 

 Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening 

 Pia Prestel, Kustmiljögruppen 

 Megg Bräutigam, Gunnarstorps Miljöförening 

 John Bräutigam, Kustmiljögruppen 

Inbjudna representanter för Djursviks Hamnförening samt Djurviks 

Stugförening har inte tagit ställning till närvaro eller inte besvarat inbjudan. 

Bakgrund: Styrelsen har fått i uppgift att kommunicera föreningsstämmans beslut från 

2013-10-26, § 1338, ”om att inrätta en samrådsgrupp" vars mål är att öka 

aktivitetsgraden och sammanhållningen mellan medlemsföreningarna. 

Sekreteraren anser att det är synnerligen viktigt för ett framgångsrikt resultat i 

detta beslutsärende taget av Föreningsstämman i oktober 2013, § 1338, att 

styrelsens ledamöter för en seriös, saklig och konstruktiv dialog mellan 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner, vilken kan ske i form av 

”mingelkvällar” under senvintern och våren 2014. 

 Ordföranden erbjuder sig därför att inbjuda kontaktpersonerna för Djursviks 

Hamnförening, Gunnarstorps Miljöförening, Djursviks Samhällsförening samt 

Djursviks Stugförening till en sammankomst i Gunnarstorp onsdagen den 9 april 

kl. 18.00 hos John Bräutigam. 

Sammanfattning:  

Under dryga tre timmar diskuterades Kustmiljögruppens uppgifter och roll i 
förhållande till medlemsföreningarna. Frågan om svårigheterna att engagera 
medlemsföreningarna och deras representanter bedömdes som bekymmersam 
eftersom det skapar osäkerhet hos Kustmiljögruppens styrelse om vad 
föreningarna förväntar sig att Kustmiljögruppen ska uträtta och vilken roll som 



Kustmiljögruppen ska ha i förhållande till medlemsföreningarna. Den svaga 
responsen på inbjudan till dagens mingel diskuterades och det gick inte att dra 
några slutsatser av diskussionen. Under alla omständigheter uttryckte de 
närvarande en tillfredsställelse över Kustmiljögruppens styrelses initiativ till 
Mingelkvällar. 

 Representanten för Djursviks Samhällsförening, Göran Wahlström, redogjorde 
för förhållandena runt den nedlagda festplatsen i Djurvik och de planer som 
diskuterats för alternativ användning. Likaså redogjordes för en del 
ägarförhållanden av sjöstuga i samfälligheten Djursviks Hamnförening och 
påverkan på eventuella planer för att utveckla området. Frågan restes också 
om Djursviks Hamnförening är aktiv. 

 Göran Wahlström tog också upp frågan om utloppet av Bruatorpsån i Åd och 
visade på medhavda satellitbilder hur den norra grenen av utflödet har fyllts 
igen för att göra det möjligt att köra ut med arbetsfordon på den 
utanförliggande ön. Därmed har en utflödesgren av Bruatorpsån försvunnit 
vilket påverkar förhållandena i området. Enligt uppgift har utfyllnaden utförts 
utan godkännande av myndighet.  

 Vidare diskuterades dämningen i Ådholmen för det före detta 
vattenkraftverket och dess inverkan på migration av fisk. 

 Representanterna för Gunnarstorps Miljöförening sammanfattade sin 
verksamhet med en beskrivning av vassröjningen som genomförts under flera 
år och hur denna positivt har påverkat genomströmningen i området. Enligt 
uppgift finns det inom området vissa tecken på att förekomsten av gädda har 
ökat. 

Vid pennan dag som ovan 

John Bräutigam 

 


