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Nyhetsbrev – april 2012 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt nyhetsbrev för april 2012 via mail 

till Dig/Er inom Din Kustmiljöförening i Torsås kommun.   

Våra nyheter presenteras i sin helhet på vår hemsida www.kustmiljogruppen.org 

under linjalrubriken Nyheter. 

I Nyhetsbrevet för april vill vi ännu en gång särskilt lyfta fram Leif Lindbergs 

miljöskrivelse som tillsänts Länsstyrelsen i Kalmar län och dess länsråd  

Anne-Lie Fiskesjö, undertecknat i december 2011 av Leif. 

Leif ger en levande, intressant, men i långa stycken en skrämmande bild av de 

förändringar som skett i kustvatten i södra Kalmarsund i ett 50-årsperspektiv. 

Leif avslutar sin miljöskrivelse med 7 slutsatser, där den näst sista ”läget 

kommer att bli skarpare” ger oss alla som arbetar med kustmiljöfrågor något att 

reflektera över. Leifs miljöskrivelse i sin helhet hittar Du på vår hemsida under 

nyheter. 

På vår hemsida under linjalrubriken Dokumentarkiv/Tidningsartiklar hittar Du 

tre mycket intressanta artiklar. ”Surare världshav hotar marint liv”, ”Ryskt 

fosforutsläpp värre än rapporterat” och ”Försurade hav hot mot fiskar” är alla 

artiklar som kunnat läsas i SvD under januari och mars 2012, artiklar som ger 

stöd för Leifs syn på kustmiljön. 

Kustmiljögruppen inväntar fortfarande Fiskeriverkets objektiva resultat av 

provfisket mellan Djursvik och Bergkvara som genomfördes under hösten 2011. 

Däremot har det hörsägens framkommit att resultatet var minst sagt förvånande 

dåligt både vad avser förekomsten av olika fisksorter och antalet av dessa. 

Kustmiljögruppen kommer att medverka på Bergkvaradagen den 17 maj 2012 

mellan 11.00–14.00. Vi har som målsättning att kunna genomföra någon 

programpunkt tillsammans med MOMENT-gruppen i Torsås kommun. 

Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening har översänt ett bildgalleri från 

Bruatorpsåns södra strand tagna 2011-04-04 från öster om bron till 
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Gunnartorpsvägen ända ut till åmynningen i viken. Vi tackar varmt Göran för 

hans intressanta bilder och uppmanar givetvis alla Kustmiljöföreningar att 

komma med olika positiva initiativ som dokumenterar arbetet med 

kustmiljöfrågorna. 

Arbetsgruppen för ”Vattensamling 2012 i Torsås kommun håller nu i 

dagarna på att finslipa programmet inför vårens kustmiljökonferens, som hålls 

på Möre hotell fredagen den 1 juni 2012. 

Inbjudan vänder sig till samtliga Kustmiljöföreningar och de sju Kustmiljö- 

kommunerna i Kalmar län och återfinns på hemsidan under linjalrubriken 

Nyheter och Dokumentarkiv/Diarium 2012-03-22. 

Mer och uppdaterad information om Vattensamling 2012 hittar Du på Torsås 

kommuns hemsida www.torsas.se/vattensamling2012.aspx samt Din och Din 

Kustmiljöförenings anmälan om deltagande gör Du på,    

www.torsas.se/Boende-miljoe-och-haelsa/Anmaelan-till-konferens.aspx. 

Väl mött till en inspirerande heldag om vattenfrågor som berör vår kustmiljö i 

Kalmarsund. 

På styrelsesammanträdet den 16 april 2012 har Roland väckt en intressant idé, 

som återfinns på dagordningen, om att utbilda kustmiljöambassadörer och som 

vänder sig just nu till högstadiets elever på Torsskolan. Tanken är att 

Kustmiljögruppen skall bedriva denna utbildning i egen regi. 

Årsmöte i Torsås Kustmiljögrupp kommer att ske lördagen den 16 juni 2012 

mellan kl. 10.00–14.00 med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi har även 

kontaktat MOMENT-gruppen i Torsås och framfört önskemål om att de kan 

medverka i ett utbildningsinslag, där tankar på hur detta kan gå till finns i vårt 

protokoll från den 12 mars 2012 § 12008. Inbjudan och detaljprogram kommer 

att utsändas i god tid före den 16 juni 2012. 

Kustmiljögruppens protokoll är offentliga för alla och återfinns på hemsidan 

www.kustmiljogruppen.org under linjalrubriken Dokumentarkiv/ Protokoll. 

Vi tar tillfället i akt och särskilt riktar oss till Birgitta Hedvall som fäst vår 

uppmärksamhet på, att den karta som under linjalrubriken Om oss/Karta över 

kustremsan inte svarar upp mot vad vi inom styrelsen har tänkt oss. Vi har 

därför bett vår webbkonsult Johan Blomqvist att ta fram ett förslag. Vi vill att 

kartan över kustremsan utgörs av en schematisk skiss över Torsås kommun, där 
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de olika kustmiljöföreningarna specificeras med en siffermässig punktmarkering 

i svart/vit färg från norr till söder.  

Vi vill dessutom att denna "karta" blir levande genom att vi kan länka till de 

olika Kustmiljöföreningarnas hemsidor och/eller kontaktpersoner i respektive 

Kustmiljöförening. 

Vi tillönskar Dig/Er alla en riktig lycka till hälsning med kustmiljöfrågorna i 

Din kustmiljöförening med en miljöappell från vår hemsida…  

 ”Framtiden för en vattenmiljö i balans är ingen gåva för någon. Det är ett 

uppdrag och ansvar för alla”. 

Rune Fransén 

Ordförande    Karl-Gustaf Eklund 

    Sekreterare 


