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Nytt förtroende! 

Vid styrelsens ordinarie 

sammanträde i maj 2016 

fick jag förnyat förtroende 

att leda styrelsens inre 

arbete, representera och 

vara KMG:s ansikte utåt 

även under det andra 

halvåret 2016. Jag har nu fått pröva på att 

under ett halvårs tid vara ordförande för en 

helt ideell idébaserad verksamhet, som i sitt 

dagliga arbete inte präglas utav några som 

helst egna särintressen till skillnad från andra 

föreningar utan med och för ”vattnet” i cen- 

trum och dess helt avgörande betydelse,  

”för ett gott liv i en livskraftig kommun”.  

 

                               Miljö 

 

                                       

Boende                                                         Rekreation 

 

                                                   

Näringsliv                                    Samhälle           

 

Min målsättning har varit och är fortfarande 

för mitt ledarskap, att lägga örat till marken 

och höra stegens riktning, men detta förut- 

sätter ju givetvis att det finns en rörelse som 

hörs och en vältankad ekonomisk motor som 

driver det ideella medborgardrivna vatten- 

arbetet framåt. Finns det verkligen det?       

Det överlåter jag gärna till läsaren att avgöra, 

genom följande händelser hämtade från min 

och Kustmiljögruppens dagliga verklighet. 

Kustmiljögruppen söker ekonomiskt stöd för 

vattenprojekt! 

 

KMG ansökte den 6 april till budget- 

beredningen i Torsås kommun om ekono- 

miskt stöd för vattenförbättrande åtgärder, 

som i alla avseenden uppfyller bilden på före- 

gående sida. Ansökan kan Du läsa genom att 

klicka på den blå länken Brev till budget- 

beredningen 2016-04-06. (PDF) 

Svar inkom via protokollsutdrag, som Du kan 

läsa genom att klicka på den blå länken 

protokoll från kommunstyrelsens samman- 

träde den 31 maj 2016, § 119/16 (PDF) 

Avslaget talar sitt eget språk och innebär i 

korthet att de 30 000 kronor under tre år som 

ansökan avsåg inte kan växlas upp mot tänkta 

sökta bidrag från Landsbygdsprogrammet för 

vatten och miljöåtgärder med 270 000 kronor 

per år ”för ett gott liv i en livskraftig kom- 

mun” – ekonomisk hushållning i Nobel klass? 

Förutom att kommunstyrelsen avslår det eko- 

nomiska äskandet, så uppmanas BoM att dis- 

kutera samverkansformer med KMG. 

Även här överlåter jag gärna till läsaren att 

avgöra genom exempel på nästa sida om det 

är bristen på samverkansformer, som är 

lösningen på EU:s miljömål i Torsås kommun. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Brev-till-budgetberedningen-2016-04-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Brev-till-budgetberedningen-2016-04-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KS-svar-pa-KMGs-brev-till-budgetberedningen-2016-04-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KS-svar-pa-KMGs-brev-till-budgetberedningen-2016-04-06.pdf


Samverkan med Vattenrådet under våren 

2016! 

15/2 Vattenrådet presenterar sin verksamhet 

för KF:s ledamöter 18.30, Folketshus i Torsås. 

  

16/2 Presidiet deltar i kurs om vad man får 

göra i vatten legalt sett 18.00–20.00 i 

Vissefjärda arrangerat av Lyckebyåns vatten- 

råd. Inga förtroendevalda från Torsås deltog. 

15/3 Workshop om framtidens vattenarbete 

på Länsstyrelsen i Kalmar 13.00–18.00. Inga 

förtroendevalda från Torsås deltog. 

20/4 Presidiet deltar i en Heldagskonferens – 

Våtmarksseminarium i Lilla Böslid, Halmstad 

arrangerat av Jordbruksverket på uppdrag av 

Vattenrådet. Inga förtroendevalda från Torsås 

deltog. 

10/5 Fem av ca tjugo deltagare var repre- 

senterade från Kustmiljögruppen i ett heldags- 

seminarium om att ”skydda och bevara våra 

viktiga vikar” arrangerat av Lnu, Länsstyrelsen 

och Stockholms universitet. Inga förtroende- 

valda från Torsås deltog. 

28/5 Vattenrådet deltar i Kustmiljögruppens 

vårträff 2016 genom samverkan med delta- 

gande av bland annat Roland Swedestam. 

2/6 Kustmiljögruppens presidium deltar i kust- 

miljödag i Västervik, som är en del av KSK:s 

årliga vattenturné på uppdrag av Vattenrådet. 

Inga förtroendevalda från Torsås deltog. 

Planerade kommande aktiviter i samverkan 

med Vattenrådet och övriga aktörer. 

27/8 Vattenrådet och Kustmiljögruppen 

planerar genom samverkan att bjuda in 

allmänheten till ett Höstbål lördagen den 27 

augusti 2016, där vi tänder brasan/bålet kl. 

20.30 dels för att hälsa hösten välkommen, 

men framför allt markera hur illa det 

egentligen står till med vårt innanhav Öster- 

sjön. Vår vattenvän Leif Lindberg fungerar som 

idéspruta till ett spännande och trevligt 

program. 

16/9 Denna fredag i höstmånaden september 
blir den egentliga höjdpunkten i Kustmiljö- 
gruppens aktivitetsprogram, som är en fort- 
sättning på de fem vattenkonferenserna 
under 1999-2007 och den mer närliggande 
konferensen på Möre hotell 2012 som genom- 
förts i Torsås kommun. Förmiddagen kommer 
att ägnas åt föreläsningar och efter lunch- 
menyn på temat ”vattnet möter skogen” är 
det workshops med stövlarna på. 

Anmäl Dig senast den 15 augusti 2016 på 
länken www.torsas.se/anmalan.aspx  
Konferensen är kostnadsfri. 
KONTAKTPERSON: Pernilla Landin,  
pernilla.landin@torsas.se 

 Inbjudan (PDF) 
 Program (PDF) 

Uppdaterat/reviderat samråd avseende 

vasslåtter 2016 

Presidiet håller som bäst på med att avsluta 

diskussionerna med Torsås kommun om det 

samråd avseende vasslåtter som tecknades 20 

mars 2015. Orsaken till att detta arbete akut 

har igångsatts är den information som Martin 

Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kom- 

mun och Rune Fransén, Kustmiljögruppen 

lämnade på vårträffen 2016, där det framgår 

att varje medlemsförening som klipper vass är 

verksamhetsutövare enligt Miljöbalken och att 

det är vassklipparen Assar (vassar) Johansson 

som både planerar och lägger körschemat 

samt utvärderar vassklippningen under 2016. 

Trevlig läsning och med tillönskan om en rik- 

tigt fin, skön och avkopplande sommar samt 

på återseende i nästa Nyhetsbrev i höst. 

 

Pia Prestel 
0707-70 62 90 
pia.prestel@kustmiljogruppen.org 

http://www.torsas.se/anmalan.aspx
mailto:pernilla.landin@torsas.se
http://www.kustmiljogruppen.org/pdf/inbjudan-skogens-vatten-160916.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/pdf/program-skogens-vatten-160916.pdf

