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Kallelse till Styrelsemöte 

 

Tid: Måndagen den 16 april 2012, kl. 12.00  Obs! Tiden! 

Plats: I bostaden hos K-G Eklund – vägbeskrivning medföljer. K-G skriver…. 

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

- Dagordningen fastställs 

- Föregående styrelseprotokoll från den 12 mars godkänns/justeras, varefter det 

läggs in på hemsidan. 

 

§ 120 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 12 mars 2012 diskuterades rubricerad 

paragraf 12003 varvid följande beslut togs som skall följas upp vid 

styrelsesammanträdet den 16 april 2012. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 I enlighet med kassörens förslag skall 10 000 kronor överföras från 

Riksgälds spar till Kustmiljögruppens bankkonto i Swedbank. 

 Försäljningen, överföringen skall ske via fullmakt som ges till Swedbanks 

kontor i Torsås. 

 Ordföranden skall kontakta Riksgälden och undersöka vilka villkor som 

gäller för Kustmiljögruppens Riksgälds spar. Återrapportering skall ske vid 

nästa styrelsemöte. 

 Alternativa placeringsalternativ med bättre ränteavkastning och/eller byte av 

kreditinstitut skall tas upp på nästa sammanträde. 

 Kassören skall gå igenom de gamla räkenskaperna och undersöka när det 

första Riksgälds sparande togs samt hur rörelserna på detta konto sett ut 

historiskt.  

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/logga.jpg
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§ 120 Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen. 

  

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 12 mars 2012 diskuterades rubricerad 

paragraf 12004 varvid följande beslut togs som skall följas upp vid 

styrelsesammanträdet den 16 april 2012. 

 

Vid genomgång av räkenskaperna visar det sig att ”sponsringen” har utgjort ett 

betydande tillskott till Kustmiljögruppens ekonomi. 

 

Styrelsen är av den uppfattningen för att kunna nå ett bra resultat i den 

kommande tänkta sponsringskampanjen måste följande punkter gälla: 

 

 Personliga besök på företagen. 

 Artikel/reportage i de fyra lokala tidningarna Östran, Barometern, Torsås 

Posten och Kalmar Läns tidning Om oss! Vad vi står för! Vad vi kan! Vad vi 

vill! Vad har vi gjort! Vad vill vi göra osv! 

 Utropen ovan kan sammanställas i en vikt A4 broschyr som kan överlämnas 

till företaget vid det personliga besöket. 

 I utropet vad vi vill göra kan mycket väl återfinnas tanken på slamsugning av 

våra badplatser, teknik för hur detta kan göras, åtgärder för ständig 

förbättring av vår kustmiljö. 

 Att Kustmiljögruppen aktivt medverkar i kommunens Kustvårdsplan genom 

att ta ansvar för vissa centrala delar i planen som nu skall omarbetas under 

2012. Ny Kustvårdsplan för perioden 2013-2016. 

 Tankar och idéer om och hur den skördade vassen skall tas om hand. 

Brännas och läggas ut på åkrarna som gödsel alternativt producera pellets för 

bränning. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Att frågan om ”sponsring” skall finnas med på dagordningen till nästa 

sammanträde. 

 Rune Fransén tar kontakt med Torsås kommun och undersöker på vilket sätt 

de vill att Kustmiljögruppen skall medverka i den nya Kustvårdsplanen. 

 Rune Fransén tar kontakt med Mats Elgqvist för att stämma av hur arbetet 

gick till när Kustvårdsplanen för 2009-2012 såg dagens ljus. 

 Uppdra åt Pia Prestel att via MRC få fram en aktuell företagskatalog. 

 Dela upp företagen mellan styrelseledamöterna som skall besökas vid 

kommande styrelsemöte. 

 

 

§ 120 Föreningsbidrag 

 

Sekretariatet har en fråga med anledning av föreningens ekonomi. Det har 

kommit till min kännedom att kommunen betalar ut en ersättning i form av 

"föreningsbidrag" till de föreningar som verkar i kommunen och som har en 

opolitisk samt icke religiös grund och verkar på ideell basis. Beloppet skulle 

vara så pass stort som 4 000 kronor. 

 

Vad gäller för oss????? 



3 
 

§ 120 Bergkvaradagen 2012-05-17. 

  

Bergkvara Samhällsförening inbjuder till ”Bergkvaradagen” den 17 maj 2012, 

Kristi Himmelsfärds dag på Hamnplan, Norra kajen. 

 

I inbjudan står att läsa ”Nu frågar vi Er om ni vill vara med och visa upp vad ni 

har att erbjuda. Passa på att värva aktiva och passiva medlemmar. Har ni en 

aktivitet som går att visa upp vore det extra trevligt. Dessutom kan ni sälja 

lotter, korv etc.” 

Vi fixar marknadsstånd – i år tar vi hyra (100 kr/stånd).  

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2012-03-03. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Under förutsättning att Roland och Kåge kan medverka och representera 

Kustmiljögruppen skall vi delta. 

 Solveig meddelar Rune Fransén om hon kan delta. 

 Att Solveig skall beställa vita T-shirts via hennes marketing kontakt i 

Karlskrona. 5 st. L och 5 st. XL med Kustmiljögruppens logo på bröstet till 

vänster och Kustmiljögruppens logo på ryggen. 

 Detaljprogram skall utarbetas vid styrelsemötet i april. 

 

Sekretariatet har anmält Roland Blomqvist och K-G Eklund att representera 

Kustmiljögruppen på Bergkvaradagen den 17 maj 2012. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-31 resp. 2012-03-25 resp. 

2012-03-12 § 12005 resp. 2012-03-03.  

 

 

§ 120 Vattensamling 2012 i Torsås kommun. Kustmiljökonferens för de 

sju kustmiljökommunerna på Möre hotell fredagen den 1 juni 2012 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 12 mars 2012 diskuterades rubricerad 

paragraf 12006 varvid följande beslut togs som skall följas upp vid 

styrelsesammanträdet den 16 april 2012. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ordföranden översänder information om Vattensamling 2012 till 

sekreteraren för inläggning i diariet. 

 Föreslå MOMENT-grupperna i Kalmar och Torsås att texten ”Vattensamling 

2012” kompletteras med texten ”i Torsås kommun”. 

 Föreslå MOMENT-grupperna i Kalmar och Torsås att även 

Kustmiljögruppens logga skall vara med bland de övriga logotyperna. 

 Uttrycka sin glädje över att Vattensamling 2012 hålls i Torsås kommun. 

 Det vore önskvärt om Torsås Kustmiljögrupp fick någon punkt och/eller 

ansvar för en viss punkt på dagordningen, där vi kunde ha på oss våra nya 

kustmiljö-T-shirts. 
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Ordföranden meddelar K-G Eklund via telefon måndagen den 2 april att 

arbetsgruppen för Vattensamling 2012 i Torsås kommun har haft sammanträde 

under dagen där det beslutades bl.a. om fördelning av arbetsuppgifter. 

 Håkan Algotsson och Rune Fransén delar på 15 minuter under fm. 

 Sekreterare för dagen har föreslagits K-G Eklund, som tackat ja till 

erbjudandet. 

 Kustmiljögruppens logga skall vara med på inbjudan 

 Rubrik på inbjudan skall innehålla Torsås kommun 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-02-01, 2012-02-16, 2012-02-24, 

2012-02-29. 

 
 
§ 120 MOMENT-projektet i Torsås kommun 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 12 mars 2012 diskuterades rubricerad 

paragraf 12008 varvid följande beslut togs som skall följas upp vid 

styrelsesammanträdet den 16 april 2012. 

 

Underlag för beslut finns i diariet 2011-11-21, 2011-10-28 samt i protokoll 

2011-11-03 § 07 och 2011-11-15 § 05. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Med hänsyn till att MOMENT-gruppens förfrågan inkom i slutet av oktober 

2011 och vi nu fem månader senare skriver mars 2012, anser vi det 

synnerligen viktigt att Kustmiljöträffen ”Vattensamlingen 2012 i Torsås 

kommun” prioriteras och blir mycket bra samt att vi har full respekt för att 

detta arbete kräver mycket tid. 

 Framföra önskemål om MOMENT-gruppens medverkan vid 

Bergkvaradagen den 17 maj 2012, genom t.ex. någon form av experiment 

som visar sura och basiska oscillerande lösningar. 

 Framföra önskemål om MOMENT-gruppens medverkan vid vårt årsmöte i 

maj 2012, där de på ett lättfattligt sätt förklarar skillnaderna mellan lågt och 

högt pH, närsalternas betydelse för belastningen på naturen, de höga halterna 

av CO2 som löses i världshaven och därmed minskar havens pH-värden från 

8.15 ner mot 7.7. Se Tidningsartikel i Dokumentarkivet SvD  

2012-03-13. 

 

  

§ 120 Införandet av Arbetsgrupp för att bereda ärenden till Kustmiljögruppens 

styrelse. 

 

 Vid Torsås Kustmiljögrupps årsmöte den 21 maj 2011 under § 23 övriga frågor 

föreslår styrelseledamoten Roland Blomqvist att det bildas arbetsgrupper AG-

grupper som förbereder ärenden till styrelsen. Årsmötet bifaller Rolands förslag 

och vid Höstträffen den 3 december 2011 presenteras förslaget för deltagarna 

med hjälp av Power Points.  

I korthet innebär förslaget att varje Kustmiljöförening utser en ordinarie 

representant jämte en ersättare som bildare AG-gruppen. Eftersom det fr.o.m. 
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våren 2012 finns 17 Kustmiljöföreningar i Torsås kommun som är knutna till 

Torsås Kustmiljögrupp kommer AG-gruppen att utgöras av 17 ledamöter. 

  

 Varför?  

 

 Förbereda ärenden till Kustmiljögruppen. 

 Dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper inom och för kustmiljön. 

 Hjälpa varandra från de olika Kustmiljöföreningarna. 

 Utbyte av erfarenheter 

 Stärker underifrån perspektivet 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Till styrelsesammanträdet i april 2012 skall Roland Blomqvist rapportera hur 

arbetet går med att rekrytera ledamöter jämte ersättare till AG-gruppen.  

 

 

§ 120 Information till den ”gamla” styrelsen. 

 

Idag finns Mats Elgqvist, Håkan Larsson och Birgitta Hedvall på 

Kustmiljögruppens externa mailinglista. 

 

Sekretariatet har skickat ut Nyhetsbreven för november och december 2011 till 

de namngivna personerna ovan från den gamla styrelsen. I Nyhetsbrevet för 

december månad 2011 har mailadressen till den nya hemsidan angetts. 

 

Styrelsen beslutar att  

 

 Inte längre skicka Nyhetsbreven till Mats Elgqvist, Håkan Larsson och 

Birgitta Hedvall, då de har i mån av intresse möjlighet att själva gå in på 

hemsidan och hämta allt det material som de är intresserade av. 

 Skulle däremot något ärende eller motsvarande beröra den gamla styrelsen är 

det självklart så att de kommer att tillsändas all den information som de 

berörs av. 

Inkommer mailsvar med anledning av expediering av styrelseprotokoll från den 

12 mars 2012 . 

Hej Rune och Karl-Gustaf! 

  

Självfallet vill vi alla tre även i fortsättningen få Nyhetsbreven och  

Styrelse-protokollen oss tillsända. Vi är angelägna om att få denna  

information för att enkelt kunna följa hur arbetet med Kustmiljögruppen  

utvecklas och går vidare. Vi är övertygade om att samtliga i styrelsen  

och alla medlemmar, vid närmare eftertanke, förstår detta. 

  

Lycka till i ert fortsatta arbete med de så viktiga kustmiljöfrågorna. 
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Vänliga hälsningar ! 

  

Mats Elgquist              Birgitta Hedvall             Håkan Larsson 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-26. 

 

§ 120 Stadgar  

 

Vid Torsås Kustmiljögrupps årsmöte den 21 maj 2011 under § 21 förerslogs och 

beslutades även om en stadgeändring och att styrelsen på delegation skulle 

verkställa detta val.  

 

Med anledning av årsmötets beslut 2011 måste stadgarna ändras. Sekretariatet 

har gått igenom de stadgar som gäller och som för övrigt finns inlagda på 

hemsidan under linjalrubriken Dokumentarkiv och underrubriken stadgar. 

 

Det är styrelsens uppfattning att stadgarna behöver ses över och moderniseras. 

 

Nuvarande stadgar återfinns på hemsidan under linjalrubriken Dokumentarkiv/ 

Stadgar 

Styrelsen beslutar att  

uppdra åt ordföranden och sekreteraren att utarbeta förslag på nya stadgar som 

skall presenteras för styrelsen i april 2012 och för årsmötet i maj 2012. 

Sekreteraren är av den uppfattningen att förslaget på nya stadgar bör sändas ut 

till de olika Kustmiljöföreningarna med en remisstid på tre veckor. Sista 

svarsdag på remissen är 7 maj 2012. 

Nytt förslag på stadgar bifogas kallelsen. 

 

§ 12031 Fiskeriverkets resultat av provfisket mellan Djursvik och Bergkvara hösten 

2011. 

 

Ordföranden redogör för att det ännu inte inkommit någon skriftlig redogörelse 

från Fiskeriverket om resultatet av provfisket. Däremot har det hörsägens 

framkommit att resultat var minst sagt förvånande dåligt både vad avser 

förekomsten av olika fisksorter och antal. Markägarna har inte heller fått någon 

uppgift om provresultatet enligt ledamoten Solveig Johansson. 

 

 Styrelsen beslutar att  

 

Följa ärendet och så fort resultat från Fiskeriverket föreligger skall detta delges 

Kustmiljöföreningarna. 
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§ 120 Miljöambassadörer som arbetar för kustmiljön i Torsås kommun 

 

 Sekretariatet har till Roland Blomqvist översänt önskemål om att Roland 

                      preciserar sin tanke utifrån följande modell; 

  

 Idé/bakgrund 

 Målsättning 

 Genomförande 

 Resurser 

 Resultat 

 

 

§ 120 Karta på hemsidan 

 

Jag har som en konsekvens av Birgitta Hedvalls synpunkter om att den inlagda 

kartan "Om oss" på hemsidan inte uppfyller de krav som 

vi rimligen borde ställa på denna underrubrik. 

 

Jag har därför bett Johan Blomqvist ta fram ett förslag om hur vi bäst löser 

frågan. Johan är ju vår konsult vad avser hemsidan. 

 

Mina tankar är att Johan ritar en schematisk skiss över Torsås kommun, där de 

olika kustmiljöföreningarna specificeras med en punktmarkering 

i viss färg från norr till söder. 

 

Jag önskar dessutom att denna "karta" blir levande genom att vi kan lägga in nya 

punkter i olika färger som anger olika typer av aktiviteter/projekt som 

är aktuella i de olika Kustmiljöföreningarna. 

 

Mina tankar kopplas därmed även till § 12004 från det senaste styrelsemötet 

"aktiviteter för att ekonomiskt stödja" Kustmiljögruppen. 

 

Johan kommer att närvara vid aprilmötet och redogöra för hur en kustmiljökarta 

kan se ut. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-18. 

 

§ 120 Bevakning av tidningsartiklar i den lokala pressen 

 
Sekretariatet förfogar inte via prenumerationer tillgång på tidningarna 

Barometern, Östran och Kalmar Läns Tidning. För att få en så effektiv 

bevakning av dessa tidningar vad avser kustmiljöfrågorna måste arbetat med att 

klippa ut adekvata kustmiljöartiklar fördelas mellan styrelseledamöterna. 

 

Barometern? 

Östran? 

KLT? 
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§ 120 Rapport från Vattenrådet 

 

 Rune ger information om vad som avhandlades på det senaste vattenrådsmötet. 

 

 

§ 120 Havskommissionen ger pengaregn över kustkommunerna exkl. Västervik  

 

 Havskommissionen önskar att de sex kustmiljökommunerna inkommer med 

                    projekt för att minska läckaget av närsalter främst fosfor ut till Kalmarsund samt 

                     olika fiskprojekt. Beloppet som tilldelas kustkommunerna är 1.5 MSEK + 1.5 

                     MSEK. 

Upprop via centralt utskick till kustmiljöföreningarna skall omedelbart göras av 

sekretariatet om dessa möjligheter. Detta har redan skett 2012-04-02 och finns i 

diariet. Sekretariatet skriver ” De tankar och idéer som Ni har inom Er 

kustmiljöförening bör vara så långt planerade att Ni har markägarens 

godkännande och i princip kan projektera/söka tillstånd hos Länsstyrelsen 

direkt, om Ni får klart med finansieringen från Hav. 

Det finns även möjlighet att få pengar inom de två angivna områdena ovan 

  till… 

 olika typer av förstudier. 

 framtagande av detaljerade åtgärdsprogram som görs av en fristående 

konsult som kan övergödningsfrågor. 

MOMENT-gruppen i Torsås kommer att lämna in förslag till ansökningar på 

följande projekt; 

 Vasspellets som experiment med pengar för olika analyser och kostnader för 

skörd, transport samt arbetstid för pelletstillverkare. Sökt belopp 25 000 

kronor. 

 Anlägga våtmarken i Sloalycke enligt projektbeskrivning, vilket beräknas att 

reducera kväveflödet med 160 kg/år respektive fosforflödet med 8 kg/år. 

Sökt belopp  450 000 kronor. 

 Byte av icke fungerande kvävefilter i Söderåkra vid Kroka gård. Sökt belopp 

50 000 kronor. 

Vi från Kustmiljögruppens sida är mycket väl medvetna om vad vi begär av Er, 

men vi vet också hur mycket goda tankar och gedigen kompetens som finns hos 

Dig och Din Kustmiljöförning. 

Även en lång resa börjar ju med ett första steg och vi föreslår därför att alla 

idéer och tankar hur speciella de än kan tyckas vara, punktas ner. 

Behöver Du och Din Kustmiljöförening ett snabbt bollplank så finns ju alltid 

Rune Fransén tillhands som guidar Dig rätt i mängden av tankegods. 
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Lycka till. Tänk på att Dina tankar och Ditt bidrag är viktigt för kustmiljön i 

Kalmarsund”. 

 

§ 120 Årsmöte med Kustmiljögruppen 

 

 Sekretariatet initierar frågan om datum för Kustmiljögruppens årsmöte och det 

                      program som skall utarbetas. 

 Se även under ärende MOMENT-projektet i Torsås kommun  i denna kallelse. 

 

 
Informationsärenden 

 

 Nyhetsbrev för mars 2012. 

 Nyhetsbrev för april 2012.  

 Inkommer mail från Pernilla Landin MOMENT-gruppen i Torsås kommun 

med inbjudan och intresseanmälan om att följa med till Mönsterås och se när 

gäddan leker i ”gäddfabriken”. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-19 resp. 2012-03-21. 

 Särskilt utskick via mail till de olika Kustmiljöföreningarna i Torsås 

kommun med anledning av vad som händer på aktivitetsfronten – 

vattendragsvandring utmed Brömsebäcken, annandag påsk, måndagen den 9 

april – besök i ”gäddfabriken” i Mönsterås, skärtorsdagen den 5 april – 

Vattensamling 2012 i Torsås kommun, fredagen den 1 juni på Möre hotell. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-22. 

 Inkommer mail från Stan Weyns MOMENT-gruppen i Torsås kommun med 

inbjudan Vattensamling i Torsås kommun, fredagen den 1 juni 2012 på 

Möre hotell. Stan skriver "alla är välkomna och vi är tacksamma om du 

vidarebefordrar detta smakprov till fler som du tror kan vara intresserade. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-02-01 resp.2012-02-16 resp.  

2012-02-24 resp. 2012-02-29 resp. 2012-03-13. 

 Sekretariatet skickar mail till samtliga fyra tidningar som täcker Torsås 

kommun Barometern, Östran, Kalmar Läns Tidning och Torsås Posten med 

uppropet "vad händer med kustmiljöfrågorna i Torsås kommun?  

Underlag för beslut finns i diariet 20012–03-25. 

 

 

Delgivningsärenden  

 

 Inkommer svarsmail från Birgitta Hedvall med anledning av att 

tidningsartikel om henne lagts in på hemsidan. Med rubriken ”Eldsjäl har nu 

lämnat sin post”.  

Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-18. 

 Inkommer svarsmail från Berit Holmgren S Kärr Samhällsförening som svar 

på ny mailadress för Assar Johansson. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-22. 

 Inkommer svarsmail från Berit Holmgren S Kärr Samfällighetsförening som 

svar på viktig information till Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun med 

anledning av vad som händer på aktivitetsfronten, vattendragsvandring 
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utmed Brömsebäcken, ”gäddfabriken” i Mönsterås och Vattensamling 2012 i 

Torsås kommun. Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-22. 

 Inkommer mail från Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara med anledning 

av expediering av protokoll 2012-03-12 § 12030. Britt-Marie Östman skriver 

” tack det var vackert skrivit”. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-25. 

 Inkommer svarsmail från Berit Holmgren S Kärr Samfällighetsförening som 

svar på sekretariatets expediering av protokoll 20012-03-12 § 12028 ”planer 

för ny bro i Södra Kärr” samt § 12029 ”ekonomiskt bidrag från Torsås 

kommun för syrepumpar”. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-26. 

 Inkommer svarsmail från Stellan Hamrin som svar på sekretariatets 

expediering av protokoll 2012-03-12 ”arbete med reglerad dränering av 

jordbruksmark på lokal nivå” samt § 12011 ”deltagande i seminarium i 

Stockholm om olika metoder”…. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-26. 

 Inkommer svarsmail från Pernilla Landin resp. svarsmail från Stan Weyns 

MOMENT-gruppen i Torsås kommun med anledning av iakttagelser av 

mycket fisk i Grisbäcken, öster om Flasebro. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-27. 

 Inkommer mail från Pernilla Landin MOMENT-gruppen i Torsås kommun 

med uppgifter om körschema inför Brömsebäcksvandring, annandag påsk, 

den 9 april 2012. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-02-22 resp. 2012-02-29 resp. 

protokoll 2012-03-12 § 12032 resp. 2012-03-22 resp. 2012-04-02 resp.  

 Inkommer svarsmail från Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening 

med anledning av sekretariatets centrala utskick till alla Kustmiljöföreningar 

i Torsås kommun, om att de kan ansöka om pengar från Havsmyndigheten. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-04-03. 

 Inkommer svarsmail från Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening 

med anledning av sekretariatets centrala utskick till alla Kustmiljöföreningar 

i Torsås kommun, om att de kan ansöka om pengar från Havsmyndigheten. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-04-03. 

 Inkommer svarsmail från Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening 

med anledning av sekretariatets centrala utskick till alla Kustmiljöföreningar 

i Torsås kommun, om att de kan ansöka om pengar från Havsmyndigheten. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-04-03. 

 Inkommer svarsmail från Stellan Hamrin på förslag om miljöförbättrande 

åtgärder med anledning av sekretariatets centrala utskick till alla 

Kustmiljöföreningar i Torsås kommun, om att de kan ansöka om pengar 

från Havsmyndigheten. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-04-04. 

 

Handlingar med hänvisning till gröntext återfinns i diariet. 

Handlingar med hänvisning till röd text skall bifogas kallelsen. 

Rune Fransén 

Ordförande    Karl-Gustaf Eklund 

    Sekreterare 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Mycket-fisk-i-Grisbäcken-öster-om-Flasebro.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Mycket-fisk-i-Grisbäcken-öster-Flasebro.pdf

