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Hej Kåge. 
Glada nyheter från Susanna M.. 

Det innebär att vi i morgon kan meddela att vi får pengar för utvärdering av vasspelleteringen. ( 25 

000:- kr. ). Och vidare beviljas pengar till våtmarker i Sloalycke och Sandlycke ( Grisebäcken ) samt 
kvävefälla vid Bruatorpsån. Stor glädje! 

Hälsn. Rune 
 

-------- Ursprungligt meddelande --------  

Ämne:  Havsmiljöanslag på 3 milj till Kalmarsundskommissionen! 

Datum:  Fri, 15 Jun 2012 10:50:59 +0000 
Från:  Susanna Minnhagen <susanna.minnhagen@kalmar.se> 
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Till:  Anna Carnelius <Anna.Carnelius@kalmar.se>, Anna Thore <Anna.Thore@kalmar.se>, Eva-

Kristina Berg <eva-kristina.berg@torsas.se>, Hans Sabelström 

<hans.sabelstrom@morbylanga.se>, Harald Hjalmarsson 
<Harald.hjalmarsson@vastervik.se>, Håkan Algotsson <hakan.algotsson@torsas.se>, Jan 

Erici <jan.erici@borgholm.se>, Johan Persson <Johan.Persson@kalmar.se>, Kent Ingvarsson 
<kent.ingvarsson@morbylanga.se>, Lars Blomberg <lars.blomberg@oskarshamn.se>, lisbeth 

lennartsson <lisbeth.lennartsson@borgholm.se>, Peter Wretlund 

<peter.wretlund@oskarshamn.se>, Roland Åkesson <roland.akesson@monsteras.se>, 
Tomas Kronståhl <tomas.kronstahl.pol@vastervik.se>, Anders Fröberg 

<anders.froberg@vastervik.se>, Anders Hägg <anders.b.hagg@telia.com>, Anna Carnelius 
<Anna.Carnelius@kalmar.se>, "asa.everbrand@lrf.se"<asa.everbrand@lrf.se>, Bertil 

Lundgren <Bertil.Lundgren@borgholm.se>, Bo Hagström <morkalantbrukab@tele2.se>, 
"david.hjortenkrans@oskarshamn.se"<david.hjortenkrans@oskarshamn.se>, Dennis Wiström 

<dennis.wistrom@vastervik.se>, 

"henrik.andersson@monsteras.se"<henrik.andersson@monsteras.se>, JOHNNY BLOCKSJÖ 
<johnny.blocksjo@telia.com>, Kerstin Ahlberg <kerstin.ahlberg@kalmar.se>, 

"kristin.bertilius@borgholm.se"<kristin.bertilius@borgholm.se>, 
"michael.ingard@morbylanga.se"<michael.ingard@morbylanga.se>, 

"jens.nilsson@monsteras.se"<jens.nilsson@monsteras.se> 

Kopia:  per.larsson@lnu.se <per.larsson@lnu.se>, roland.engkvist@lnu.se 
<roland.engkvist@lnu.se>, Rune Fransen <rune.fransen@telia.com>, stan weyns 

<stan.weyns@torsas.se>, Susanna Minnhagen <susanna.minnhagen@kalmar.se>, 
tommy.hammar@lansstyrelsen.se<tommy.hammar@lansstyrelsen.se>, 'Anneli Nielsen' 

<anneli.nielsen@monsteras.se>, 'Bodil Liedberg Jönsson' 
<Bodil.LiedbergJonsson@oskarshamn.se>, 'Conny Jansson' <conny.jansson@vastervik.se>, 

Ewa Jansson <Ewa.Jansson@kalmar.se>, 'Göran Borgö' <goran.borgo@borgholm.se>, 

Chatarina Holmberg (chatarina.holmberg@torsas.se) <chatarina.holmberg@torsas.se>, 'Mats 
Lindahl' <Mats.Lindahl@morbylanga.se>, Susanna Minnhagen 

<susanna.minnhagen@kalmar.se>, Joel Norlin (joel@sportfiskarna.se) 
<joel@sportfiskarna.se>, Olof Engstedt <olof.engstedt@sportfiskarna.se>, 

nils.ljunggren@sportfiskarna.se<nils.ljunggren@sportfiskarna.se>, Jonas Nilsson 

<jonas.nilsson@lnu.se>, tobias.borger@lansstyrelsen.se<tobias.borger@lansstyrelsen.se> 
 

Hej! 

Kalmarsundskommissionen fick tillslut beviljat hela sin ansökan om Havsmiljöanslag för 2012. Vi har 

fått 3 miljoner från HaV och vattenmyndigheten till åtgärder mot övergödning och för att förbättra 

fiskrekrytering under 2012. Detta är en följd av mångas insatser under lång tid, och vi är naturligtvis 
VÄLDIGT GLADA för att man tror på oss och vårt samarbete!  

Men tyvärr så kommer ju beskedet så sent under 2012 så det kommer vara omöjligt att genomföra 

vissa av de insatser vi sökte pengar för. Detta är HaV medvetna om då vi skrev i följebrevet till 
ansökan att:  

”Vi bedömer att delprojekten vi redovisar här är möjliga att genomföra 2012 under förutsättning att vi 
får ett snabbt beslut. Vi vill samtidigt framföra att ett långsiktigt, trovärdigt kustmiljöarbete kräver 

möjlighet att genomföra långsiktiga projekt med möjlighet att avsätta personella resurser för arbetet. 

Tyvärr har inte alla kommuner möjlighet att prioritera om och omfördela arbetsresurser med denna 
korta varsel” 

De som nu framför allt berörs av de båda besluten (bifogas) är Sportfiskarna, Linnéuniversitetet, 
Mönsterås, Torsås, Kalmar och Västerviks kommuner. Anna och jag skulle vara tacksamma för om 

våra kontaktpersonerna här snarast kunde läsa igenom ansökningarna och bedöma vilka delar av de 
projekt som berör er, som är möjliga eller inte möjliga att genomföra under det halvår som återstår av 

projekttiden. Och som sagt, vi vet redan att vissa åtgärder inte längre är realistiskt att genomföra. 
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Samt att folk har hunnit iväg på semestrar, vilket ytterligare försenar kommunikation, samråds-

ansökningar etc. Ha nu inte dåligt samvete för det, ni som sitter som ansvariga tjänstemän. Det är 

som det är och vi arbetar för att systemet långsiktigt ska förbättras. 

Hälsningar Susanna 

Susanna Minnhagen 

Projektsamordnare Kustmiljö 

Sekreterare Kalmarsundskommissionen 

Utvecklingsenheten 
Tfn. 0480-45 01 72  
susanna.minnhagen@kalmar.se 
 
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret 
Box 611│391 26 Kalmar 

 
www.kalmarsundskommissionen.se 
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