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Nyhetsbrev – juli/augusti 2012 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt nyhetsbrev för juli/augusti 2012 

via mail till Dig/Er inom Din medlemsförening i Torsås Kustmiljögrupp.   

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

under linjalrubriken Nyheter samt på hemsidans första sida till höger under 

rubriken senaste nytt. 

Vi är nu inne i en något lugnare fas efter att konferensen ”Vattensamling 2012” 

den 1 juni på Möre hotell och vår ”Vårträff” med efterföljande årsmöte den 16 

juni på Sjöfartsmuséet i Bergkvara genomförts på ett som styrelsen uppfattar bra 

och trovärdigt sätt. 

Klicka nedan för minnesanteckningar för ”Vattensamling 2012”. 

www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-fran-vattensamling-2012/  

Klicka nedan för minnesanteckningar från ”Vårträffen” och protokoll från 

årsmötet avseende verksamhetsåret 2011. 

www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-fran-vartraffen-och-protokoll-

fran-arsmotet/  

Styrelsen planerar att ha sitt första styrelsemöte under den senare delen av 

augusti månad och som därmed blir upptakten till höstens arbete. Det torde bli 

en intensiv höst, då många frågor som står på dagordningen måste hitta en 

lösning. 

Två nya ledamöter i styrelsen, Kennert Täck (Norragårdens 

Samfällighetsförening) är ny som kassör efter Solveig Johansson och Göran 

Wahlström (Djursviks Samhällsförening) är nytillkommen ersättare, då årsmötet 

beslutade att utöka antalet ersättare från en till två.  

Solbrith Hellman kvarstår som ersättare. Nya ansikten innebär alltid nya krafter 

med sprudlande idéer som måste introduceras i styrelsearbetet.  

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-fran-vattensamling-2012/
http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-fran-vartraffen-och-protokoll-fran-arsmotet/
http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-fran-vartraffen-och-protokoll-fran-arsmotet/


2 

 

I detta Nyhetsbrev har vi valt att informera om att det numera finns i vårt 

Dokumentarkiv en underrubrik som heter ”miljöskrivelser”.  

Här samlar sekretariatet efter samråd med ordföranden intressanta skrivelser 

som kommit Kustmiljögruppen till del. 

Om Du klickar på www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/ så kommer Du 

bl.a. att återfinna Leif Lindbergs, miljöskrivelse till Länsstyrelsen i Kalmar län i 

december 2011 samt ytterligare tre miljöskrivelser från författarna Magnus 

Rosenborg, Jean Nilsson och Stellan Hamrin. 

Presidiet har tagit beslut om att Kustmiljögruppen som har två ordinarie platser 

i Vattenrådet skall fungera som referensgrupp i arbetet med den nya vatten- och 

avloppsplanen. Detta innebär i korthet att Vattenrådet kallas vid tre tillfällen, 

hösten 2012, våren 2013 samt hösten 2013, för diskussion om innehållet i den 

pågående VA-planens process. 

Pia Prestel har på uppdrag för Kustmiljögruppen söndagen den 15 juli 2012 

varit och besökt The Baltic Sea waste campaign – a wake up tour i Kalmar och 

gjort intressanta minnesanteckningar från dagen med bilder som Du finner i vårt 

Dokumentarkiv med underrubriken Bildgalleri, som berör oss alla.  

Klicka här nedan så får Du ta del av Pias minnesanteckningar. 

www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-the-baltic-sea-waste-

campaigne-awake-up-tour-i-kalmar-15-juli-2012/  

Klicka här nedan så får Du ta del av Pias bilder. 

www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-admin/post.php?post=185&action=edit  

Sekretariatet skall även ombesörja att de artiklar om kampanjen som återfanns 

i Barometern, Östran och Kalmar Läns Tidning kommer in i Dokumentarkivet 

under rubriken ”tidningsartiklar”. 

Vasslåttern har påbörjats den 16 juli och Assar Johansson räknar med att 

Bruatorpsån längs golfbanan blir klar denna vecka (30). Därefter fortsätter Assar 

i Järnsida som inte fick sin vass slagen i höstas p.g.a. att det blev för sent in på 

hösten/vintern och att det var känsligt vädermässigt. Vi vill från styrelsen 

meddela medlemsföreningarna att en tidsplan för resten av vassklippnings- 

säsongen är snart klar och i höst känns det som att alla önskemål om klippning 

kan vara tillgodosedda. Assar har informerat oss om, att det går åt någon vecka 

för underhåll av maskinen framöver, vilket kommer att meddelas 

medlemsföreningarna via sekretariatet. 

http://www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/
http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-the-baltic-sea-waste-campaigne-awake-up-tour-i-kalmar-15-juli-2012/
http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-the-baltic-sea-waste-campaigne-awake-up-tour-i-kalmar-15-juli-2012/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-admin/post.php?post=185&action=edit
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Vi väntar på att få slampumpen till Truxorn demonstrerad, vilket har utlovats 

nu i sommar. Information om tidpunkt kommer att mailas ut till medlems- 

föreningarna och alla som är intresserade är välkomna. 

Vi vill även med detta nyhetsbrev avsluta våra tankar precis som vi gjorde till 

Dig i juni 2012 med följande uppmaning samtidigt som vi tillönskar Dig/Er en 

god fortsättning på sommaren. 

På dagordningen punkt 14 a för årsmötet står det under rubriken 

Verksamhetsplan ”Kampanj under sommaren 2012, att två-takts-motorer skall 

använda s.k. miljöbränsle, akrylatbensin - Leif Lindberg.  

 

Leif delgav sina tankar kring denna viktiga miljöfråga och uppmanade 

Kustmiljögruppens styrelse att informera och verka för att medlemsföreningarna 

på sina kommande årsmöten och föreningsstämmor uppmanar sina 

medlemmar, att så långt det är möjligt använda akrylatbensin till alla typer av 

trädgårdsredskap, men framför allt utombordsmotorer som är av typen två-takts-

motorer. Motivet är givetvis att minska belastningen på miljön, men utgör även 

ett ekonomiskt incitament, då alla motorer helt enkelt mår bättre av att ”gå på” 

akrylatbensin. 

 

Dea Carlsson, vattendirektör i Södra Östersjöns vattendistrikt skriver i 

nyhetsbrevet ”Vattenblänk nr 2, juni 2012. 

  

Påminn om vattenmiljön i sommar! 
 

”Semester – ett ord som jag och många med mig förknippar med upplevelser i, 

på och nära vatten. Det är i semestertider vi söker oss till badplatser, tar oss ut 

med båten, letar upp en brygga för att meta eller bara sätter oss ner vid en fors 

och njuter. Vatten är inte bara en livsnödvändighet, vatten har också ett stort 

upplevelsevärde”.  

 

”Sommaren är ett utmärkt tillfälle för oss som arbetar med vattenvård att lyssna 

av och prata med folk om hur det ser ut i våra vatten och vad vi behöver göra för 

att behålla friska och vackra vattenmiljöer. Riksmedia tog nyligen upp hur 

dåliga vi är på att använda miljövänligare bränsle i våra båtmotorer. 

Förklaringen är att många tror att det förstör motorerna eller tycker att det blir 

för dyrt. För en tid sedan berättade en ordförande i ett av våra vattenråd om hur 

de mitt i sommaren sökte upp båtägare för att ställa frågor om vilken bottenfärg 

de använde, vilket bränsle de körde på och hur de tömde båtlatrinen. Denna 

enkla enkät gav upphov till intressanta samtal och många tänkte till kring sitt 
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eget miljöansvar. Svårare än så behöver det inte vara”! 

 

Vi från Kustmiljögruppens styrelse instämmer i vad Leif Lindberg berättade 

om på årsmötet för deltagarna och som finns på vår hemsida samt Dea Carlssons 

tankar i ”Vattenblänk” med uppmaningen till alla med förkärlek till vatten med 

en av våra miljöappeller ”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 

 


