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               Följ oss på Facebook – https://www.facebook.com/kustmiljogruppen/  

  

”Det gamla skall bort och det nya skall till!” 

Med orden ovan lär Gustaf Dalén, AGA-fyrens 

upptäckare, ha yttrat, när han sammanfattade 

sitt livsverk. Visst är det så att allt har sin tid 

                                   och vi – Lena P, Kåge 

                                   E och jag själv, som nu  

                                   snart lämnar över sta- 

                                   fettpinnen till nya krafter 

                                   bär just denna känsla 

                                   inom oss – ”det gamla  

                                   ska bort och det nya skall 

                                   till”. Valberedningen har 

även under vintern arbetat intensivit med att 

försöka värva de tre nya exekutiva ledamö- 

terna till styrelsen för att besättningen skall 

kunna navigera mot ”nya djärva mål”. I 

dagsläget återstår fem personer som vi 

inväntar svar ifrån, om de mönstrar på eller 

tackar nej. 

Kustmiljögruppen har nu funnits tre månader 

på Facebook. 

Styrelsen tog beslutet i december 2016, att 

öka återkopplingen med våra läsare genom att 

finnas på Facebook. Vi kände oss både mogna 

för och såg de oanade möjligheterna till, att 

exponera Kustmiljögruppens agenda, visioner, 

mål och tankar i en dialog med våra läsare. 

Vårt upprop om att Kustmiljögruppen söker 

ordförande, kassör och sekreterare hade en 

räckvidd av inte mindre än 343 personer på 

länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/torsas-

kustmiljogrupp-soker-ordforande-sekreterare-

och-kassor/. 

Kustmiljögruppen har nu en egen mediaplan! 

… som antogs vid styrelsens sammanträde den 

6 mars 2017, § 17035, där det framgår… 

Allmänt 

Kustmiljögruppen skall med kraft, noggrann- 

het och entusiasm bygga vidare på bakgrun- 

den till Kustmiljögruppens tillkomst utifrån ett 

medborgerligt perspektiv, som fortfarande 

kännetecknas av en starkt ideell, idé och med- 

borgardriven vattenförvaltning för att de 

nationella miljömålen för vatten och vatten- 

miljöer ska kunna nås ur ett flergenerations- 

perspektiv. 

Specifikt 

Ett uttryck för detta arbete är bland annat … 

… Att Kustmiljögruppen, som en av sina upp- 

gifter har att agera som en tydlig konsekvent- 

och resultatbaserad ”röst” i miljö- och klimat- 

debatten, som kännetecknas av de sex inrikt- 

ningsmålen, vilka framgår av den blå länken 

”Mediaplan2017” 

 

”Vårträffen 2017” med efterföljande årsmöte 

enligt § 14 i stadgarna äger rum lördagen den 

22 april 2017 med början med samling och 

fika 09.30 i BBK:s klubbstuga i småbåts- 

hamnen Bergkvara. Temat för årets Vårträff är 

”Betydelsen av samverkan och lokalt engage- 

mang”.  Klicka på den blå länken på nästa sida 

för att ta del av program och handlingar samt 

de föreläsare som styrelsen engagerat för en 

trevlig, informativ och intresseväckande 

Vårträff.  
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http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogr

uppens-vartraff-2017-med-efterfoljande-

arsmote-lordagen-den-29-april-2017/  

Mot bakgrund av att Kustmiljögruppen erhållit 

fem nya medlemsföreningar under 2016 tar vi 

från styrelsen givet, att årets Vårträff kommer 

att få många nyfikna nya besökare från med- 

lemsföreningarna. 

Årsredovisning för verksamhetsåret 2016. 

Styrelsen har lämnat över årsredovisningen till 

föreningens revisorer för revision enligt det 

revisionsuppdrag, som revisorerna har att 

arbeta efter. Årsredovisningen är en noggrann 

beskrivning och genomgång av föreningens 

verksamhet under 2016, som omfattar en för- 

valtningsberättelse, två verksamhetsberättel- 

ser med tonvikt lagd på händelser inom ”kust- 

familen” och externa aktiviteter i kalendarisk 

form samt ett fullödigt ekonomiskt avsnitt sett 

utifrån föreningens storlek. Klicka på länken 

nedan för att ta del av Årsredovisning för 

verksamhetsåret 2016 i sin helhet med 

namnunderskrifter. (PDF). 

 

Kustmiljögruppens nätverk och kontaktytor! 

 

Av årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 

framgår att föreningen har utifrån sin storlek 

ett betydande nätverk med många kontakt- 

ytor. Vi har valt att symbolisera detta nätverk 

med sina kontaktytor som en bläckfisk med 

sina armar som utgörs av pilar med spett- sar i 

båda linjernas förlängning.  

 

 

 

 

 

 

Pilarna i båda ändarna blir på så vis en symbol 

för den samverkan och dialog, som är ett sig- 

num på hur vi som förening tänker och arbe- 

tar. För att ta del av föreningens nätverk klicka 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2011/08/natverk-

kontaktytor.pdf  

Under denna rubrik så tar jag tillfället i akt, att 

till våra läsare meddela, att Lena, Kåge och jag 

själv inte lämnar den medborgardrivna vatten- 

förvaltningen i Torsås kommun, utan kommer 

att finnas med i olika sammanhang. Vi kom- 

mer att vara med som representanter för våra 

medlemsföreningar, Lena P finns med i 

Vattenrådet och Kåge och jag själv kommer att 

finnas med i Pernilla Landins nätverk och full- 

följa de projekt som vi initierat med kommun 

och länsstyrelse. 

Vik för vik – mot en friskare Östersjökust! 

Carina Pålsson, vid Länsstyrelsens vattenenhet 

besökte Torsås kommun och på-plats-besök 

vid Grisbäcken, varvid följande framkom. 

Länsstyrelsen i Kalmar län är projektägare. Det 

långsiktiga syftet är att nå god ekologisk status 

i havsvikar längs Östersjökusten genom att 

göra åtgärder med avseende på närsaltsbe- 

lastning och på biologisk mångfald. Gris-  

bäckens mynning är en av länets utvalda 

vikar.  Framför allt ska provtagning och under- 

lag tas fram, men även förslag på metoder hur 

man kan åtgärda näringsproblematiken. 

Åtgärder kan vara att ta bort näringsrika sedi- 

ment, binda fosfor, åtgärder för rovfisken, 

restaurera vegetationen och alternativa åtgär- 

der för att uppnå ”god ekologisk status”.  

Klicka på länken nedan för att ta del av nu 

känd kunskap och information om projektet. 

http://www.kustmiljogruppen.org/projekt-vik-

for-vik-mot-en-friskare-ostersjokust/  

 

Trevlig läsning med mitt TACK!  

Pia Prestel, t.f. ordförande Kustmiljögruppen. 
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