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Nyhetsbrev – oktober 2012 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt nyhetsbrev för oktober månad 

2012 via mail till Dig/Er inom Din/Er medlemsförening i Torsås Kustmiljögrupp 

samt till de personer, företag, myndigheter och organisationer som står på vår 

externa mailinglista. 

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 intressant period i vårt arbete med kustmiljöfrågorna i Torsås 

kommun, när träden lyser i sprakande höstfärger.  

 

Styrelsen godkände vid sitt sammanträde den 20 september 2012, § 12172 

verksamhetsplanen för perioden 201206 – 201305.  

Verksamhetsplanen på 13 sidor blir ett mål- och styrdokument, där styrelsen kan 

fokusera på viktiga och centrala kustmiljöfrågor mellan årsmötena för att 

uppfylla och förverkliga Kustmiljögruppens uppgifter enligt stadgarna.   

Verksamhetsplanen återfinns på hemsidan. Klicka nedan för att läsa mer. 

http://www.kustmiljogruppen.org/verksamhetsplan-for-perioden-201206-201305/ 

 

Uppdatering av hemsidans kontaktpersoner Under linjalrubriken Om 

oss/Våra Kustmiljöföreningar med karta över kustremsan finns samtliga 

medlemsföreningar uppräknade från norr till söder. 

 

Om man ”klickar” på respektive medlemsförenings namn så öppnas en sida med 

uppgifter om de kontaktpersoner som medlemsföreningen uppgivit till 

sekretariatet.  

 

I Nyhetsbrevet för september bad sekreteraren samtliga ordförande och 

sekreterare att gå igenom de namn som finns upptagna som 

http://www.kustmiljogruppen.org/
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kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter för respektive 

medlemsförening samt att meddela ev. förändringar på mail till 

kage.eklund.kvistofta@hotmail.com 
  

Vi i styrelsen kan glädjande konstatera att det endast är Ragnabo Miljö- och 

Samfällighetsförening som kompletterat sina kontaktuppgifter med Östen 

Barrdahl som ny kontaktperson. 

 

Styrelsen tar tillfället i akt och hälsar Östen välkommen i gemenskapen samt är i 

den trygga förvissningen om, att kontaktpersonerna i de olika 

medlemsföreningarna nu kan se fram emot att erhålla viktig, intressant och 

ibland bitvis rolig information. 
 

”Höstträffen 2012” kommer att som tidigare meddelats äga rum lördagen den 

20 oktober mellan kl. 09.00-13.00. Temat är ”Rent vatten” och vi kommer att 

med stövlarna på ge oss ut i verkligheten.  

 Under Pernilla Landins, vattenprojektansvarig i Torsås kommun tillika 

sekreterare i Vattenrådet, ledning får vi på plats i Sloalycke se och höra 

om våtmarkens betydelse för rent vatten. 

 Därefter tar vi oss vidare till Bruatorpsåns strömfåra för att i bästa fall få 

se havs- och bäcköring leka. 

Vi ber Er särskilt uppmärksamma att sista dag för anmälan till ”Höstträffen 

2012” är måndagen den 15 oktober 2012. 

För övrigt hänvisas till ”Inbjudan och program med hålltider” som bifogas 

detta ”Höstbrev” eller till vår hemsida. Klicka nedan för mer information. 

http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraff-med-medlemsforeningarna-lordagen-den-20-

oktober-2012/ 

 

Styrelsen har i § 12176 beslutat att till Bygg- och miljönämnden i Torsås 

kommun samt till de operativa tjänstemännen inom miljöområdet översända 

ett mail om ”utvärdering av vasslåtter i halvtid hösten 2012”. Ur mailet 

framgår bl.a.  

Att driva kustmiljöfrågor med Kalmarsund och Östersjön i focus innebär att alltid se till 

möjligheterna ”i vårt eget vattenrike”, som är så oerhört betydelsefullt för natur, miljö 

och människor. Ett friskt hav rymmer en rikedom av arter som har försett oss med föda så 
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länge vi människor har funnits. Att klippa och skörda vass utmed kustremsan i Torsås 

kommun är precis ett sådant paradexempel på att se till möjligheterna.  

Genom att skörda vass i egen regi och med den organisation samt det arbetssätt som 

Torsås kommun idag bedriver har kommunen skött sitt miljöansvar sedan 2011på ett 

föredömligt vis. Genom ”Vassbekämpning”… 

A. Skapas det förutsättningar för att omhänderta de närsalter främst kväve och fosfor 

som är bundna i vassen och i sedimentlagren  på ett ekonomiskt sätt, vilket motverkar 

övergödning . 

B. Motverkar att bottensedimenten ökar, vilket är positivt för fiskreproduktionen.  

C. Motverkar fortsatt igenslamning och förbättrar cirkulationen i sund, bäckar, åar samt 

i sjö- och vattensystem.  

 

Mailet i sin helhet går att läsa genom att klicka på länken nedan. 

http://www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/ 

 

Minnesanteckningar från demonstration av slamsugningspumpen till 

Truxormaskinen på Sjöslätten i Bergkvara onsdagen den 19 september 2012 

finns att läsa på hemsidan. Klicka nedan för att läsa mer. 

http://www.kustmiljogruppen.org/demonstration-av-slamsugningspump-till-truxorn-onsdagen-den-

19-september-2012/ 

 

Inventering av lekvandrande mört i sex vattendrag i Kalmar län, är en 

intressant vetenskaplig rapport, daterad den 19 september 2012, som Joakim 

Holm vid miljökontoret i Mönsterås kommun har genomfört. 

Rapporten berör Grisbäckens vattenfåra i avsnitten 2.1, 3.6, 4.6 samt 5.7 och går 

att läsa i sin helhet på hemsidan. Klicka på länken nedan för att läsa mer. 

http://www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/  

 

Välkommen på lekvandring den 31 oktober 2012. Pernilla Landin, sekreterare 

i Vattenrådet, skriver ”under sommaren har Vattenrådets fiskarbetsgrupp bjudit 

in till att delta i biotopvård som skulle gynna öringen. Ett stort antal personer har 

varit med i dessa aktiviteter. Nu är det dags att se om åtgärderna har gjort någon 

skillnad! 

http://www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/
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Välkommen på en kortare vandring för att titta på öringens lek. Inbjudan bifogas 

kallelsen”. 

 

Avslutningsvis sänder vi som vanligt något till Dig att tänka på ur vår samling 

av miljöappeller som Du hittar på vår hemsida. Klicka för att läsa mer. 

http://www.kustmiljogruppen.org/pr-material/ 

 

 

”Vad de allra flesta av oss behöver just nu, är just Du som får oss alla att göra 

vad vi kan tillsammans!” 

Trevlig läsning! 

 

Rune Fransén 

Ordförande   Karl-Gustaf Eklund 

   Sekreterare 
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