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Nyhetsbrev – april 2013 

 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt Nyhetsbrev för april månad 

2013 via mail till Dig/Er inom Din/Er medlemsförening i Torsås 

Kustmiljögrupp samt till de exekutiva personer inom företag, 

myndigheter, organisationer och politik som står på vår externa 

mailinglista.  

I enlighet med taget beslut i styrelsen kommer vi att även 

fortsättningsvis sända vårt Nyhetsbrev till de ”vänföretag och företagare” 

som är våra sponsorer för verksamhetsåren 2013-2015. 

 

Våra nyheter presenteras i sin helhet på vår hemsida 

www.kustmiljogruppen.org under linjalrubriken Nyheter samt på 

hemsidans första sida till höger under rubriken senaste nytt. 

Styrelsens arbetsinriktning för det nya  

kustmiljöåret 2013 är med siktet inställt på 

”att bakom varje framgång för ett friskare 

hav, finns modiga beslut fattade av få”. 

Ett uttryck för denna arbetsinriktning är att 

några ledamöter från styrelsen - Pia Prestel,  

Rune Fransén och Karl-Gustaf (Kåge)  

Eklund kommer att delta i en konferens Hav-  

och vattenforum, 16-17 april i Göteborg som anordnas av Havs och 

Vattenmyndigheten. Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås 

kommun och ytterligare representanter från Kalmarsundskommissionen 

kommer att vara närvarande. 

 

Vi får möjlighet att under ca 10 minuter inklusive frågestund under 

rubriken ”Många bäckar små” – åtgärder av ideella krafter, berätta om 

http://www.kustmiljogruppen.org/
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Kustmiljögruppens konkreta insatser för den lokala kustmiljön sedan 

1997. Vidare att vi var föregångare och förebild som organisation till 

Kalmarsundskommissionen och att nu insatserna ökar uppströms 

vattendragen i kommunen i samarbete med Vattenrådet. Målsättning är att 

visa alla de hundratalet deltagare på konferensen, att engagemang gör 

skillnad. 

Kustmiljögruppen deltar även på Bergkvaradagen den 9 maj 2013 

mellan klockan 11.00–14.00 för att presentera vårt ideella arbete för att 

gynna den biologiska mångfalden, som berikar landskapsbilden och 

motverkar igenväxning av vass och uppgrundning av havsvikar till 

Kalmarsund. 

På programmet står även andra intressanta punkter som… 

 Demonstration av Truxorn med vasskördare och det nyinköpta 

slamsugningsaggregatet som sker med Assar Johanssons hjälp. 

 Presentation och förteckning av de gamla och nya företag som är 

”vänföretag” till Kustmiljögruppen 2013-2015. 

 Vattenexperiment för både barn- och vuxna i syfte att visa vattnets 

betydelse och speciella egenskaper.  

 Lotterier och frågetävling för att stärka våra ekonomiska muskler, 

där priserna är sponsrade av lokala företag och organisationer som 

kommer att stå namngivna vid vårt utställningsbord och mycket 

mer. 

 

Årsmöte/Vårträff 2013 med medlemsföreningarna. 

                                                                                   

Vi vill redan nu att Du antecknar i Din 

filofax att årsmötet och vårträffen med  

våra medlemsföreningar kommer att ske 

söndagen den 26 maj 2013. 

Temat för vårträffen 2013 är ”Många bäckar små…” 

 

Nominering av ledamöter till Valberedningen. Styrelsen har vid sitt 

senaste styrelsesammanträde den 21 mars 2013, § 13094 beslutat att de 
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olika medlemsföreningarna skall nominera en kandidat till den 

valberedning som skall väljas vid årsmötet den 26 maj 2013. 

 

Av stadgarna framgår i paragraf 07 att årsmötet skall välja en 

valberedning. Däremot framgår det inte hur många ledamöter denna 

valberedning skall bestå utav. Styrelsens förslag är att valberedningen 

består utav tre ordinarie ledamöter jämte en ersättare. 

 

Sekretariatet har fått i uppdrag att uppmana de medlemsföreningar som 

inte har någon representation i nuvarande styrelse att utse en kandidat, 

som kan tänka sig att ingå i den valberedning som väljs vid 

föreningsstämman/årsmötet i maj 2013. 

 

Vår sponsorkampanj för perioden 2013-2015 närmar sig nu sitt slut och 

vi kan glädjande konstatera att ett 30-tal företag och företagare valt att 

visa sitt speciella ansvar och intresse för kustmiljöfrågorna i kommunen 

genom sina ekonomiska bidrag för vårt ideella arbete. 

 

Med hjälp av sponsorernas välvilja kan Kustmiljögruppen medverka i 

arbetet med att skapa rekreationsplatser och naturupplevelser i en god 

vattenmiljö enligt EU:s vattendirektiv, gynna den biologiska mångfalden 

som berikar landskapsbilden, motverka igenväxning av vass och 

uppgrundning av havsvikar till Kalmarsund. 

 

Vi vill även och har en ambition att till Kustmiljögruppen knyta en 

huvudsponsor/mecenat som är beredd att under ett eller flera år bidra med 

en lite större summa, så att vi kan intensifiera våra ansträngningar med att 

uppfylla våra uppgifter för en bättre kustmiljö. 

 

Ytterligare något axplock från protokollet i mars 2013,  

som i sin helhet går att läsa på vår hemsida under adress 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/ 

I paragraf 13090 återfinner vi rubriken ”inventering av alla de diken 

som finns längs kuststräckan i Torsås kommun och som rinner ut i 

Kalmarsund”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/
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I det goda samspel kring kustmiljöfrågor som det finns mellan 

representanter från Torsås kommun och Kustmiljögruppen har vi erbjudit 

oss att vara en vidare länk till våra medlemsföreningar. Fastighetsägarna i 

de olika föreningarna är de som bäst borde veta vilka och hur många 

”diken” som rinner ut i Kalmarsund från deras område. Inventeringen kan 

sedan ligga till grund för en okulär besiktning, vilka parametrar som skall 

studeras och ingå i ett eventuellt provtagningskontrollprogram för att 

objektivt få en uppfattning om hur bra eller dåligt det ser ut, varefter 

adekvata åtgärder kan sättas in som exempelvis fosforfällor via fyllning 

av grov kalkkross. 

Avslutningsvis kan vi meddela att det nu är full fart med planeringen av 

den provmuddring som Torsås kommun genom Assar Johansson har för 

avsikt att genomföra efter påskhelgen i och kring Stengårdsviken.  

 

Provmuddringen förutsätter dock att Rune F i diskussioner med 

Länsstyrelsens handläggare och markägaren/markägarna hittar acceptabla 

lösningar, då det gäller tillståndsgivningen. 

  

I samtal med Assar framkommer det tydligt att han vill prova på och 

skapa sig egna erfarenheter av det nyinköpta slamsugningsaggregatet till 

Truxorn, som går att utvärdera. 

Nästa sammanträde med styrelsen för Kustmiljögruppen sker torsdagen 

den 23 april 2013.  

Med dessa goda förhoppningar inför vårens ankomst tillönskar hela 

styrelsen … 

 

En Riktigt Fridfull Påskhelg       

  

Trevlig läsning! 

 

Rune Fransén 

Ordförande   Karl-Gustaf Eklund 

   Sekreterare 

 


