Nyhetsbrev – mars 2012
Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt nyhetsbrev för mars 2012 via mail
till Dig/Er inom Din Kustmiljöförening i Torsås kommun.
Våra nyheter presenteras i sin helhet på vår hemsida www.kustmiljogruppen.org
under linjalrubriken Nyheter.
Vi har valt att denna gång behålla några av föregående månads ”senaste nytt”
nyheter, då vi inom styrelsen har bedömt att dessa nyheter…
* Vattendragsvandring utmed Brömsebäcken, annandag påsk, måndagen den 9
april,
* Vision Bergkvara (VB) ur ett kustmiljöperspektiv,
* Ny kustmiljöförening under bildande – Kärrabo kustvårdsförening,
… fortfarande har stor relevans, är läsvärda och ger en god bild av vad som
händer i Torsås kommun inom kustmiljöområdet.
Genom att behålla en del av februari månads nyheter har vi därför gjort ett
särskilt utskick via mail 2012-03-22 med anledning av vad som händer på
aktivitetsfronten inom kustmiljöfrågorna.
I Nyhetsbrevet för mars vill vi särskilt lyfta fram Leif Lindbergs miljöskrivelse
som tillsänts Länsstyrelsen i Kalmar län och dess länsråd Anne-Lie Fiskesjö
undertecknat i december 2011.
Leif ger en levande, intressant, men i långa stycken en skrämmande bild av de
förändringar som skett i kustvatten i södra Kalmarsund i ett 50-årsperspektiv.
Leif avslutar sin miljöskrivelse med 7 slutsatser, där den näst sista ”läget
kommer att bli skarpare” ger oss alla som arbetar med kustmiljöfrågor något att
reflektera över. Leifs miljöskrivelse i sin helhet hittar Du på vår hemsida.
Med några dagars värme går ju tankarna osökt till den sommar som snart ligger
framför oss med sol och bad. Vid styrelsens senaste möte betonades vikten av
olika initiativ och åtgärder för att hos lokalbefolkningen förankra vad som görs
och borde göras för vår kustmiljö. En sådan åtgärd är slamsugning av våra

badplatser, som ligger helt i linje med vad som sägs i kommunens styrdokument
för kustmiljön, Kustvårdsplanen för perioden 2009-2012.
Vi inom Torsås Kustmiljögrupp förstår att det finns långt framskridna planer i
kommunen på att skaffa en ”slamsugningspump” till Truxormaskinen
(vasskördaren) för att ytterligare kunna bocka av en aktiv åtgärd för en bättre
kustmiljö, som gagnar oss alla. Att frågan om slamsugning av våra badplatser är
”het” just nu visar att det är planerat en demonstration av slamsugningspumpen.
Vi återkommer givetvis, då vi vet mer.
Styrelsen vill samtidigt önska Dig/Er inom Din Kustmiljöförening
En fridfull påskhelg, där vi kan erbjuda miljöaktiviteter både
på skärtorsdagen den 5 april i ”gäddfabriken” i Mönsterås och på
vattendragsvandring Brömsebäcken, annandag påsk, den 9april.
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