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Nyhetsbrev – maj 2012 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt nyhetsbrev för maj 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 maj har vi valt att lägga Leif Lindbergs miljöskrivelse 

undertecknad i december månad 2011 till Länsstyrelsen i Kalmar län och dess 

länsråd Anne-Lie Fiskesjö på hemsidans första-sida under länklistan. Genom att 

”klicka här” hittar Du Leifs miljöskrivelse i sin helhet, som på så sätt blir lätt 

åtkomlig och beskriver de förändringar som skett i kustvatten i södra 

Kalmarsund i ett 50-årsperspektiv. 

I Nyhetsbrevet för april berättade vi om att Birgitta Hedvall fäst vår uppmärk- 

samhet på, att den karta som under linjalrubriken Om oss/Våra 

Kustmiljöföreningar med karta över kustremsan inte svarade upp mot vad vi 

inom styrelsen hade tänkt oss. Vi har därför bett vår webbkonsult Johan 

Blomqvist att ta fram ett nytt och reviderat förslag som gör kustmiljökartan mer 

levande genom att vi kan länka till de olika Kustmiljöföreningarnas hemsidor 

och/eller kontaktpersoner i respektive Kustmiljöförening.  

 

Se våra Kustmiljöföreningar med karta över kustremsan, klicka här! 

www.kustmiljogruppen.org/vara-kustmiljoforeningar-med-karta-over-

kustremsan/  

 

Vi ber Dig vänligen kontrollera och ev. komplettera de uppgifter som vi har om 

Din Kustmiljöförening och sända till Karl-Gustaf Eklund på dennes mailadress 

kage.eklund.kvistofta@hotmail.com.  

Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening har översänt ett bildgalleri från 

Bruatorpsåns södra strand tagna i april 2011 från öster om bron till 

Gunnartorpsvägen ända ut till åmynningen i viken. Vi vill gärna behålla detta 
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fina nyhetsinslag även i Nyhetsbrevet för maj och tackar varmt Göran för hans 

intressanta bilder och uppmanar givetvis alla Kustmiljöföreningar att komma 

med olika positiva initiativ som dokumenterar arbetet med kustmiljöfrågorna. 

Ny informationsfolder har tagits fram i samarbete med Johan Blomqvist som 

skall användas i våra marknadsföringsinsatser som PR-material. Foldern 

beskriver i ett dubbelvikt A4 format vilka personer som representerar 

Kustmiljögruppen, vad vi står för, hur vi verkar, tänker och agerar samt vilka 

Kustmiljöföreningar som ingår. 

Informationsfoldern kommer att användas första gången på Bergkvaradagen 

därefter står ”Vattensamling 2012” i Torsås på tur samt den sponsringskampanj 

som vi planerar för att genomföra under hösten 2012 för att förstärka 

Kustmiljögruppens likviditet. 

Klicka på nedanstående länk för att ladda hem foldern i PDF-format. 

www.kustmiljogruppen.org/ny-informationsfolder-om-torsas-kustmiljogrupp/  

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

mellan kl. 10.00–14.00 med sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

 

Inbjudan och detaljprogram kommer att utsändas i god tid före den 16 juni 2012. 

Kustmiljögruppens protokoll är offentliga för alla och återfinns på hemsidan, 

klicka här www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/  

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

Din kustmiljöförening med en miljöappell från vår hemsida…  

¤ Framtiden händer bara inte. Den formas och skapas just av Dig idag. 

 

Rune Fransén 

Ordförande    Karl-Gustaf Eklund 

    Sekreterare 
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