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Stellan Hamrin 
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Till Karl-Gustaf Eklund, anna.carnelius@kalmar.se, susanna.minnhagen@kalmar.se, Rune Fransén 

 

Från: Stellan F Hamrin (stellan.hamrin@stockholm.se) 

Skickat: den 4 april 2012 14:14:10 

Till: Karl-Gustaf Eklund (kage.eklund.kvistofta@hotmail.com) 

Kopia:  anna.carnelius@kalmar.se (anna.carnelius@kalmar.se); susanna.minnhagen@kalmar.se 

(susanna.minnhagen@kalmar.se); Rune Fransén (rune.fransen@telia.com) 
 

Hej 

Strålande ! 

Jag är övertygad om att ni har alla de förslag som behövs och vet hur ni 

bör prioritera men det jag skulle vilja slänga in från sidan utifrån min 

erfarenhet och lokala kunskap (dvs Timmernabbenviken) är att projektet med 

reglerad dränering är mkt intressant sett ur ett nationellt perpsektiv och 

att vandringhsvägar och lekplatser för fisk är viktigt. Och musselodling 

kan aldrig vara fel. 

Ganska tydligt är också att minskande övergödning av många vikar 

(åtminstone T-nabben-viken) kombinerat med havsytans höjning (2 cm/år  just 

nu !) gör att stora sjok av döende bladvass börjar lossna och öppna upp 

hlet nya sund och vikar. Denna process kommer att fortsätta och måste 

hanteras/förstärkas på lämpligt sätt. 

  

Är det något jag kna hjälpa till med så hör av er. 

  

Jag är just nu vid Victoriasjön ocvh förundras över de mkt stora likheterna 

mellan denna och Östersjön både vad gäller problem, orsaker och åtgärder. 

Det är något jag ska föresöka få SIDA att äntligen inse och utnyttja. 

  

hälsn 

stellan 

  

________________________________ 

Från: Karl-Gustaf Eklund [kage.eklund.kvistofta@hotmail.com] 

Skickat: den 2 april 2012 21:15 

Till: Gunnel Göstasson; Tomas Svensson; Magnus Nilsén; Lars Carlson; Göran 

Wahlström; Hans-Åke Hansson; Magnus Johnsson; Anders Björkman; Kennert 

Täck; Håkan Warme; Jan-Ingmar Rosenblad; Kennerth Albrektsson; Kerstin 

Nilsson; Jaen Nilsson; Ove Lindh; Britt-Marie Östman; Leif Lindberg; Ernie 

http://du105w.dub105.mail.live.com/mail/
http://du105w.dub105.mail.live.com/mail/
http://du105w.dub105.mail.live.com/mail/


Lennartsson; Bertil Joelsson; Jan Mannelqvist; Conny Fredriksson; Göran 

Augzell; Egon Bergman; berit.holmgren@carlrev.se; Rune Alexandersson; Per 

Aspernäs; Bengt Larsson; Håkan Robertsson 

Kopia: anna.carnelius@kalmar.se; Stellan F Hamrin; Pernilla Landin; 

susanna.minnhagen@kalmar.se; Stan Weyns; Birgitta Hedvall; Mats Elgkvist; 

Håkan Larsson; Rune Fransén; roland_blomqvist@hotmail.com; 

solveig.lilian.johansson@telia.com; pia.prestel@hotmail.com; 

solbrith.hellman@telia.com; Karl-Gustaf 

Ämne: Viktigt meddelande från Kustmiljögruppen till alla 

Kustmiljöföreningar i Torsås kommun 

  

Hej!!! 

På uppdrag av Kustmiljögruppens ordförande Rune Fransén får jag översända 

bifogad viktig information som kräver ställningstaganden av Dig och Din 

Kustmiljöförening. 

Karl-Gustaf Eklund 

  

Pengaregn från Hav (Havsmyndigheten) – 

  

Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje 

och nytta för alla 

  

över Kalmar län med 1 500 000 + 1 500 000 

Sista ansökningsdag vecka 16 (16-20 april) 

  

 


