
 

 

Minnesanteckningar vid Mingelkväll onsdagen den 7 maj 2014 

Plats: Hos Kennerth Täck i dennes bostad i Ragnabo 

Närvarande: Ola Sennefjord Jonsson, Påbonäs (ej bildad förening) 

 Kristoffer Engdahl, Påbonäs (ej bildad förening) 

 Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening 

 Per Aspenäs, Kärrabo Kustvårdsförening 

 Kennerth Täck, Kustmiljögruppen 

 John Bräutigam, Kustmiljögruppen 

Inbjudna representanter för Torsås Naturskyddsförening, Yrkesfiskarna, 

Djursviks Stugförening samt Järnsida Stugförening hade inte hörsammat 

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. 

 Ledamoten av Kustmiljögruppens styrelse, Kennerth Täck, erbjuder sig därför 

att inbjuda representanterna för Torsås Naturskyddsförening, Yrkesfiskarna, 

Djursviks Stugförening, Kärrabo Kustvårdsförening samt Järnsida Stugförening 

till en sammankomst i dennes bostad onsdagen den 7 maj 2014. 

Sammanfattning: 

 En stor del av samtalen berörde frågan om hur man kan ta tillvara intresset 

från Påbonäs-området att delta i kustmiljöarbetet. För närvarande råder det 

viss osäkerhet om det finns underlag för att bilda en förening och om man, om 



det inte bildas en förening, kan kanalisera intresset för att medverka i 

Kustmiljögruppens arbete på annat sätt. Ordföranden åtog sig att föra frågan 

till styrelsen och återkomma i ärendet.  

 Ola Sennefjord Jonsson, som har ett långvarigt och genuint intresse för fisk, 

fiske och fiskevårdsfrågor, berättade om förhållandena inom kustområdet och 

hur förekomsten av fisk har förändrats under åren. Han uttryckte viss optimism 

om att bestånden ökat under senare år men att det inte går att dra långsiktiga 

slutsatser utifrån dessa erfarenheter. 

 Representanterna för Kärrabo Kustvårdsförening delade med sig av 

erfarenheter från ett mångårigt arbete inom miljöområdet. Ordföranden 

framhöll särskilt betydelsen av att bofasta verksamhetsutövare deltar i 

miljöarbetet. 

 Vid pennan dag som ovan 

 John Bräutigam 

 

 

 


