
 

 

Nyhetsbrev oktober 2014 

Vårt vänföretag Spring Systems firar 50 år 

Det är tack vare vänföretagen1som Kust-

miljögruppen har en fungerande ekonomisk 

ram. Vårt vänföretag Spring Systems firade 50 

år den 19 september. Företagets delägare 

Lena Ovesson, miljöpristagare i Torsås 

Kommun 2013, hade bjudit oss att delta i 

firandet. Vi (Gunnel Göstasson, Karl-Gustaf 

Eklund och jag) fick bland annat vara med om 

företagsvisning samt en presentation av Det 

Naturliga Steget av dess grundare och 

frontfigur Karl-Henrik Robèrt. Det Naturliga 

Steget är en ideell förening som är inriktad på 

att ge rådgivning inom miljöfrågor och ett 

hållbart samhälle2. I det hållbara samhället 

utsätts, enligt Det Naturliga Steget, inte 

naturen systematiskt för 

 Koncentrationsökning av ämnen från 

berggrunden (t ex fossilt kol och 

tungmetaller)  

 Koncentrationsökning av ämnen från 

samhällets produktion (t ex avgaser, 

hormonstörande ämnen) 

 Undanträngning med fysiska metoder 

(t ex på grund av trafikinfrastruktur, 

skogsskövling, överfiske)  

                                                             
1 http://www.kustmiljogruppen.org/stod-

kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/ 

2 

http://www.thenaturalstep.org/sv/sweden/hallbar

hetsprinciperna 

Och, i det samhället, hindras inte människor 

systematiskt från att tillgodose sina behov (t. 

ex. via missbruk av politisk och ekonomisk 

makt). 

Planeten Jorden måste kunna förse oss med 

ren luft, rent vatten och den mat vi behöver. 

Det är det långsiktigt viktiga och ska ges 

prioritet.  

Jag är säker på att många av oss som lyssnade 

fick en rejäl portion inspiration och många 

tankar att ta med oss.  

Tack Lena för att vi fick vara med! 

 

Center för forskning och utveckling i Ronneby    

- CEFUR 

Föreningens sekreterare Karl-Gustaf ”Kåge” 

Eklund har deltagit i utvecklingen av det nya 

Landbygdprogrammet för Region Sydost 

genom att delta i två fokusgrupper om Miljö – 

Energi - Klimat. Där kom han också i kontakt 

med CEFUR3 som fokuserar på hållbar 

utveckling. Nu ska vi gå vidare och se om det 

finns någon möjlighet till samverkan.  

Våtmarker och översvämningsområde i 

Torsås 

Torsås Kommun och Lokala Vattenvårds-

projekt (LOVA) kommer gemensamt att finan-

siera anläggande av två våtmarker och ett 

                                                             
3 http://www.ronneby.se/cefur 

http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/
http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/
http://www.thenaturalstep.org/sv/sweden/hallbarhetsprinciperna
http://www.thenaturalstep.org/sv/sweden/hallbarhetsprinciperna


översvämningsområde vid Torsås samhälle. 

Huvudsyftet är att magasinera och fördröja 

vattenflödena för att anpassa samhället till 

höga och låga vattenflöden. Projektet görs i 

samverkan mellan Torsås Kommun, 

markägare, Länsstyrelsen, Vattenrådet, 

Kustmiljögruppen m.fl. Uppdraget att 

detaljplanera har gått till Vatten och 

samhällsteknik AB.  

I projektansökan har man lovat att man ska nå 

30% minskning av kväve och fosfor. Dessutom 

ska man nå ökad fiskproduktion. Detta 

kommer att mätas.  

Sådant som också ska nås men inte mätas är 

att få ett jämnare vattenflöde samt förbättra 

förutsättningarna för vattenlevande djur och 

växter. Området skall också göras till ett 

rekreationsområde som ska vara tillgängligt 

för alla. Projektet ska slutredovisas i december 

2016.  

Höstmöte med Föreningsstämma lördagen 

den 22 november kl. 09.45 i Båtklubbens 

lokal i Bergkvara 

Det blir en minikonferens runt temat ”Vilken 

betydelse har vass-slåttern i vårt lokala 

miljöarbete för ökad genomströmning av våra 

delvis instängda vikar ”. Torsås Kommun 

kommer att representeras av Martin Storm, 

Samhällsbyggnadschef, och Christoffer 

Johansson, 1:e vice ordförande i Bygg- och 

miljönämnden. Självklart kommer frågan upp 

om hur vi ska ta hand om vassen.  

Vi kommer också få en uppdatering från 

Vattenrådet samt hur det gick med 

gäddvåtmarken i Bergkvara, samt förstås 

inblickar i medlemsföreningarnas verksam-

heter.   

Det blir val av såväl ordinarie styrelse-

ledamöter (tre stycken) som ersättare (två 

stycken), val av valberedning (två ordinarie 

ledamöter och en ersättare) samt val av 

ordinarie revisor och ersättare. Och 

naturligtvis kaffe/the med fralla och frukt.   

Anmäl till kage.eklund.kvistofta@hotmail.com 

senast 2014-11-17. 

Jag hoppas vi ses den 22 november i 

Bergkvara. 

 

John Bräutigam 

Ordförande

 


