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Nyhetsbrev – maj 2013 

 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt Nyhetsbrev för maj månad 

2013 via mail till Dig/Er inom Din/Er medlemsförening i Torsås 

Kustmiljögrupp samt till de exekutiva personer inom företag, 

myndigheter, organisationer och politik som står på vår externa 

mailinglista.  

I enlighet med taget beslut i styrelsen kommer vi att även 

fortsättningsvis sända vårt Nyhetsbrev till de ”vänföretag och företagare” 

som är våra sponsorer för verksamhetsåren 2013-2015. 

 

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. 

Styrelsens arbetsinriktning för det nya  

kustmiljöåret 2013 är med siktet inställt på 

”att bakom varje framgång för ett friskare 

hav, finns modiga beslut fattade av få”. 

 

        Ett uttryck för denna arbetsinriktning  

är att vi inför den stundande båtsommaren  

känner oss starkt motiverade att ”blåsa” liv i en kampanj som går ut på, att 

så många som möjligt skall använda miljöbränslet ”alkylat-bensin” till 

sina två-takts motorer för bl.a. båtar. Även om det kommer att bli svårt att 

ändra människors köpmönster och tankebanor är vi övertygade om att   

även den längsta resa börjar med ett första steg. Våra steg är att informera 

om alkylatbensinens miljömässiga och tekniska fördelar och på så sätt få 

publicitet om användandet av lämpligt och alternativt drivmedel.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/
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Ge information om bensinstationer och försäljningsställen som kan 

erbjuda alkylat-bensin i lös vikt, men inte minst påverka grannar, vänner 

och bekanta att tänka miljöstrategiskt. Kampanjen inleds i och med 

Vårträffen/Årsmötet/Föreningsstämman den 15 juni 2013 och är en utav 

fyra hörnstenar i programmet. 

 

          Kustmiljögruppen har vid sitt styrelsemöte den 23 april 2013,  

§ 13126 tagit fram och beslutat om en ”tänka-på-information” för hur 

Du går tillväga, när Du funderar i termer av att ansöka om och genomföra 

en slamsugning med Assar Johanssons hjälp av de badplatser som finns 

inom Din förening. Tänka-på-informationen kommer att tillsändas de 

kontaktpersoner som finns i vårt mailkartotek. 

 

Val av plats för provmuddring är nu bestämd och kommer att ske inom 

Kärrabo Kustvårdsförenings geografiska område. De erfarenheter som då 

erhålls kommer att delges i Nyhetsbrevet för juni. I samtal med Assar 

framkommer det tydligt att han vill prova på och skapa sig egna 

erfarenheter av det nyinköpta slamsugningsaggregatet till Truxorn, som 

går att utvärdera. 

 

        Kustmiljögruppen har som det framgick av Nyhetsbrevet för april 

månad deltagit tillsammans med Torsås kommun och Vattenrådet i Havs- 

och vattenforum 2013, 16-17 april 2013 i Göteborg. Här fick vi verkligen 

träffa alla typer av personer som arbetar med vatten ur olika synvinklar i 

vattenriket Sverige. Många kontakter har tagits som kan bli värdefulla i 

det fortsatta arbetet. Information återfinns på hemsidans första sida 

”senaste nytt”, där Du kan klicka Dig fram på den blåmarkerade länken 

nedan och se program och det infomaterial som vi visade upp. 

http://www.kustmiljogruppen.org/inbjudan-till-hav-och-vattenforum-2013-16-17-april-i-

goteborg/ 

 

  

          Kustmiljögruppen deltar även på Bergkvaradagen den 9 maj 2013 

mellan klockan 11.00–14.00 för att presentera vårt ideella arbete för att 

gynna den biologiska mångfalden, som berikar landskapsbilden och 

http://www.kustmiljogruppen.org/inbjudan-till-hav-och-vattenforum-2013-16-17-april-i-goteborg/
http://www.kustmiljogruppen.org/inbjudan-till-hav-och-vattenforum-2013-16-17-april-i-goteborg/
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motverkar igenväxning av vass och uppgrundning av havsvikar till 

Kalmarsund. 

Du kan klicka Dig fram på den blåmarkerade länken nedan och se 

program samt vad som händer vid vårt utställningsbord. 

http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-deltar-pa-bergkvara-dagen-den-9-maj/ 

 

Årsmöte/Vårträff 2013 med medlemsföreningarna. 

                                                                                   

Rättelse av datum i Din filofax! 

Årsmötet och vårträffen med våra 

medlemsföreningar kommer att ske 

lördagen den 15 juni 2013. 

 

Temat för vårträffen 2013 är ”Många bäckar små – Åtgärder med ideella 

krafter…” Inbjudan och program kommer att sändas ut efter styrelsens 

extra möte den 15 maj 2013 

 

 

       Nominering av ledamöter till Valberedningen – påminnelse om!  

Vi närmar oss nu ganska snart det datum – 5 maj – då sekretariatet önskar 

få in namnförslag på de personer i medlemsföreningarna som vill 

kandidera till valberedningen och väljas vid föreningsstämman den 15 

juni 2013.  

 

       Välkommen den 23 maj. Torsås kommun och Vattenrådet inbjuder 

till en öppen föreläsning av meteorologen Pär Holmgren et al med 

rubriken ”En kväll om KLIMATET” – Centrumbiografen i Torsås kl. 

18.00 – 19.30.  

En kväll med humor, kunskap och fulladdade batterier av grön el. Kom 

och få klimatcoachning och underfundig underhållning. 

Med dessa goda förhoppningar inför vårens ankomst tillönskar hela 

styrelsen - en glad och fridfull Valborgsmässohelg. 

 

 

Rune Fransén                                      K-G Eklund 

Ordförande                                          Sekreterare 

http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-deltar-pa-bergkvara-dagen-den-9-maj/

