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Våra medlemsföreningar
1. Gunnarstorps Miljöförening
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2. Djursviks Samhällsförening
3. Djursviks Stugförening

Söderåkra

4. Påbonäs Stugförening

Örarevet
1

Gunnarstorp

”Vatten” är inte vilken vara
som helst, utan ett arv som
måste skyddas och försvaras
utifrån EU:s generationsmål.

5. Norragårdens Samfällighetsförening

Djursvik
6. Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening
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7. Miljöföreningen Södra Ragnabo
8. Torsås Naturskyddsförening
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9. Torsåsbygdens Sportfiskeklubb

Ragnabo
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10. Yrkesfiskarna
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Bergkvara

11. Garpens Vänner
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12. Bergkvara Båtklubb
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13. Bergkvara Samhällsförening
14. Bergkvara Hembygdsgille
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Skeppevik
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15. Kärrabo Kustvårdsförening
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18. Järnsida Stugägareförening

Södra Kärr
19. Södra Kärr Samfällighetsförening
20. Grämkulla Intresseförening
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Torsås kommuns kustremsa

Framtagen av Webbochform.se

17. Björkenäs Stugförening

Järnsida

Grafisk formgivning Webbochform.se

16. Norra Kärr Stugförening

Bläddra vidare så kan du se…

…hur du kan hjälpa till!

Vi arbetar för och vill aktivt medverka

Oavsett om du är permanent- eller sommarboende, boende längre in i landet
eller längs kustremsan i Torsås kommun, så kan du engagera dig i någon av
de för närvarande 20 ideella kustmiljö- och medlemsföreningar från norr till
söder i Torsås Kustmiljögrupp, som du hittar på sista sidan i denna broschyr.
Genom ditt engagemang i Torsås Kustmiljögrupp blir du en viktig lokal länk
för att uppfylla EU:s generationsmål, vilket bland annat innebär, att vi till
nästa generation ska kunna lämna över en byggd i ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem,
utanför Sveriges gränser.
Vi är starkt förvissade om, att genom tydlighet, noggrannhet, hårt arbete och
samverkan kan vi förbättra kustmiljön i Östersjön i allmänhet och i Kalmarsund
i synnerhet genom medborgardriven vattenförvaltning.

genom samverkan i att…
…miljöarbetet i Torsås kommun blir avgörande för att vi ska nå
miljömålen fram till 2027:
◘ Ingen övergödning!
◘ Levande sjöar och vattendrag!
◘ Grundvatten av god kvalité! ◘ Hav i balans samt levande kust och skärgård!
◘ Myllrande våtmarker!
◘ Ett rikt växt och djurliv!

Allt vatten hänger ihop!
Avrinningen från sjöar och diken, åker- och skogsmark, samhällen, mänsklig
och industriell verksamhet har sin slutliga resa genom att det mesta rinner ut till
kustvattnet. Därför vill vi nu och för all framtid att vattnet ska vara klart och syrerikt,
fiskar simma och reproducera sig, människor bada och fåglar häcka. Var snäll mot
vattnet var du än bor och vad du än gör, då slipper du svara på påståendet…
”att barn håller på att bli vuxna, när de ställer frågor om vår kustmiljö,
som gör oss vuxna generade”!
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Träffa och kontakta oss på www.kustmiljogruppen.org.

