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Nyhetsbrev – juni 2012 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt nyhetsbrev för juni 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 samt på hemsidans första sida till höger under 

rubriken senaste nytt. 

Mycket har hänt, men framför allt så händer det väldigt mycket just nu sedan Du 

fick vårt nyhetsbrev för maj månad. 

Kustmiljögruppen var representerad på Bergkvara-dagen den 17 maj på 

hamnplan. Även om vädrets makter i slutet av dagen inte var på vår sida, så fick 

Roland Blomqvist och undertecknad en god kontakt med besökarna. Vi hade 

riktat in oss både mot barn via vattenexperiment och vuxna genom försäljning 

av kustmiljönålar, bildspel, miniutställning och inte minst kontakter och samtal 

med besökarna om hur viktigt det är med vattenfrågor. ”Vatten är inte bara 

livsviktigt. Det är också vackert, gott och spännande att arbeta med” (Eva 

Steiner, Karlskrona kommun). Kustmiljögruppen har redan bestämt via 

styrelsebeslut att vi även kommande år kommer att närvara. 

Kustmiljögruppens sekretariat hade fått i uppgift att under konferensen 

”Vattensamling 2012” på Möre hotell den 1 juni föra minnesanteckningar över 

vad de olika föreläsarna kompletterar sina rikt informativa och illustrerade 

Power Point presentationer med. Vi inom Kustmiljögruppen känner oss både 

stolta och glada över att Torsås kommun som värd visat oss detta förtroende för 

oss som ideell organisation. Minnesanteckningarna hittar Du på  

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

Av inbjudan till och dagordning samt deltagarförteckning framgår att 

Vattensamling 2012 vänder sig till en bred målgrupp av aktörer från den 

politiska nivån, via intresseorganisationer och deras medlemmar till de 

ideella organisationer som tycker att vatten är intressant och viktigt. Antalet 

deltagare var 107. 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-vattensamling-2012/
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Kommande aktiviteter. Sekretariatet har redan via mail skickat ut information 

till Kustmiljöföreningarna om de två inbjudningar som kommit  

dels från Anna Carnelius, Kalmarsundskommissionen om ”The Baltic Sea waste 

campaign 2012 – a wake up tour i Kalmar hamn lördagen den 14 juli 2012. 

Kampanjen kommer att följa delar av fartyget Briggen Tre Kronors turné 

”Hållbara Hav” och alla aktiviteter kommer att ske i anslutning till fartyget, 

www.kustmiljogruppen.org/the-baltic-sea-waste-campaign-2012-a-wake-up-

tour/. 

dels Pernilla Landin, MOMENT-gruppen i Torsås kommun om 

Vattendragsvandring Gullabo onsdagen den 27 juni 2012 i regi av 

Skogsstyrelsen. Sekretariatet har förvissat sig om att båda inbjudningarna vänder 

sig till oss alla som är intresserade av miljöfrågor i allmänhet och vattenfrågor i 

synnerhet. www.kustmiljogruppen.org/vattendragsvandring-gullabo/. 

 

”Vårträffen” och ”årsmötet” den 16 juni hade hörsammats av en liten skara 

under temat vass som närings- och energikälla. Olika representanter/aktörer från 

slåtter till omhändertagande av vassen fanns på plats för att berätta om hur de 

kan medverka var och en utifrån sin professionalitet.  

Assar Johansson berättade hur det går till att skörda vass.  

Pär Kalix Nilsson berättade om hur hans företag PKN – säkerhet och 

bandvagnstjänster- kan omhänderta vassen efter skörd i svår terräng. 

Magnus Rosenborg, innovatör berättar hur vassen kan användas som energikälla 

mm i pellets. www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-fran-vartraffen-

och-protokoll-fran-arsmotet/ 

 

Årsmötet genomfördes enligt utsänd dagordning. Efter godkänd stadgeändring 

har styrelsen utökats med en ersättare och efter genomförda val har styrelsen 

följande ledamöter valda för en period av ett år.  

 

Ordförande  Rune Fransén 

Kassör  Kennert Täck 

Sekreterare  Karl-Gustaf Eklund 

Ledamot  Roland Blomqvist 

Ledamot  Pia Prestel 

Ersättare  Solbrith Hellman 

Ersättare  Göran Wahlström 

 

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.  
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Leif delgav sina tankar kring denna viktiga miljöfråga och uppmanade 

Kustmiljögruppens styrelse att informera och verka för att 

Kustmiljöföreningarna på sina kommande årsmöten och föreningsstämmor 

uppmanar sina medlemmar, att så långt det är möjligt, att 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 livsnödvändiget, 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 

eget miljöansvar. Svårare än så behöver det inte vara”! 

 

Vi från Kustmiljögruppen styrelse instämmer i vad Leif Lindberg berättade om 

på årsmötet för deltagarna och som finns på vår hemsida efter det att 

årsmötesprotokollet är justerat den 26 juni 2012 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 


