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Nyhetsbrev – februari 2013 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt Nyhetsbrev för februari 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 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 

vår eminente Leif Lindberg kommer att 

representera Kustmiljögruppen i en större konferens om ålproblematiken längs 

ostkusten i februari månad under två dagar i Åhus. 

Genom att gå in på hemsidan och klicka på länken för diariet för 2013,  

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2013/ så 

ser Du ganska snabbt att det är en hög aktivitet med alla de ärenden som har 

behandlats under januari månad och skall behandlas under februari månad. 

Några axplock från protokollet i januari. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2013/
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 Kassören har presenterat förslag till verksamhetsbudget för 2013 vid 

styrelsens sammanträde 2013-01-15, § 13004 – med en omslutning av 

37 700 kronor. Förslaget skall föreläggas årsmötet i maj 2013, varefter det 

kommer att läggas in under linjalrubriken Om oss/verksamhetsbudget. 

 Ett nytt avtal om professionell hjälp med webbtjänster har tecknats med 

Webbochform.se, Johan Blomqvist, för kalenderåret 2013 med möjlighet 

till prolongering även för 2014. 

 Att ”tänka på information” vid användning av den nya 

slamsugningspumpen till Truxorn. Styrelsen har i § 13009 från sam- 

manträdet den 15 januari 2013 fört följande resonemang. Ordföranden 

konstaterar att de olika medlems- föreningarna kommit olika långt i sitt 

miljöarbete, inte minst då det gäller exempelvis kontakter med 

myndigheter för att erhålla olika typer av tillstånd för vattenverksamhet 

för miljöförbättrande kustnära åtgärder. 

 

Ordföranden påpekar även vikten av att ansvaret för alla miljöförbättrande 

åtgärder som både föreslås och senare skall genomföras, inklusive olika 

typer av tillstånd ligger på de olika Samfällighetsföreningarna tillika 

medlemsföreningarna i Kustmiljögruppen. 

 

Det är dock viktigt att i detta sammanhang påpeka att Kustmiljögruppen 

som är en paraplyorganisation för medlemsföreningarna via kontakter och 

information håller dessa väl uppdaterade om vad som gäller, inte minst 

inom regelområdet, för kustnära miljöåtgärder. Assar Johansson lyfter i 

sitt mail 2013-01-06, som finns i diariet med samma datum, mycket 

tydligt fram sina tankar, då det gäller kustnära miljöåtgärder. 

 

Sekreteraren framhåller vikten av att Kustmiljögruppen tar fram en 

enklare form av ”att tänka på” information när det gäller slamsugning. 

Denna information bör och kan t.ex. innehålla… 

 

 Tillståndsgivning! 

 Hur går man tillväga? 

 Finns det särskilda tider för muddring? 

 Särskilt känsliga naturområden! 
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 Förvaring av sediment! 

 Vad kostar det medlemsföreningarna? 

 

Förankring och feedback av ”att tänka på informationen” måste givetvis 

ske med Torsås kommun. 

 

 Stellan Hamrin, moderator vid Vattensamling 2012 på Möre Hotell, har i 

mail 2012-12-14, som finns i diariet med samma datum, erbjudit 

Kustmiljögruppen att fungera som referensgrupp. Av mailet från Stellan 

H framgår att Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) har startat 

två stora projekt för att utvärdera fiskreduktion och våtmarker som 

restaureringsåtgärder. 

Ordföranden redogör för vikten och betydelsen av att det finns 

referensgrupper i alla typer av projekt utifrån ett vetenskapligt synsätt och 

perspektiv. Ledamöterna känner spontant att det låter väldigt intressant att 

Kustmiljögruppen får möjlighet att delta som referensgrupp i projektet. 

 Genomgång av verksamhetsplan 201206–201305. I samband med att vi 

översänder detta Nyhetsbrev för februari månad till Dig, så sänder Pia 

Prestel en hälsning, att Kustmiljögruppen nu kan presentera en tysk 

version av centrala delar av hemsidan på blå länkadressen nedan. 

http://www.kustmiljogruppen.org/other-languages/auf-deutsch/.  

 

Other languages hittar Du bland de övriga linjalrubrikerna på hemsidans 

förstasida med adress http://www.kustmiljogruppen.org/ . 

 Kustmiljögruppen har avlämnat remissyttrande över utställt 

detaljplaneförslag för Järnsida 1:2 m.fl., Södra Kärr 1:55 m.fl. och 

Björkenäs 1:1 m.fl. enligt protokoll 2013-01-15, § 13012 till Bygg- och 

miljönämnden i Torsås kommun. Ordföranden skriver… 

 
Torsås Kustmiljögrupp har studerat utställningshandlingarna för rubricerade 

detaljplaneändringar och funnit att den synpunkt vi lämnade under samrådstiden är 

tillgodosedd. Utökad spännvidd för bron till Nötholmen i S:a Kärr är möjlig genom ny 

plangräns. Torsås Kustmiljögrupp är nöjd med de tre planerna i föreslagna utformning. 

 Kustvårdsplan 2009-2012, revidering, komplettering och förändring 

av, för en ny tidsperiod enligt styrelseprotokoll 2013-01-15, § 13014. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/other-languages/auf-deutsch/
http://www.kustmiljogruppen.org/
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 Ordföranden, som själv är ordinarie ledamot i Vattenrådet, är av den 

bestämda uppfattningen att den nya Kustvårdsplanen måste innehålla 

följande moment… 

 En kartläggning av alla vattendrag i kommunen som har en påverkan 

på kustvattnet. 

 Kartläggningen skall vara kopplad till adekvata och kontinuerliga 

vattenanalyser som tas med bestämda intervaller för att kunna följa 

utvecklingen. 

 Kartläggningen skall vara kopplad till Havs- och 

vattenmyndighetens vattennormer. 

 Av Kustvårdsplanen skall det klart framgå för varje vattendrag (från 

källa till utlopp i Kalmarsund d.v.s. hela strömfåran), vilka åtgärder 

som skall vidtas, när – hur – vad – var detta skall ske, kopplat till 

prioriteringar dels mellan vattendragen i kommunen och inom 

vattendraget i sig självt. 

 I Kustvårdsplanen skall det för varje vattenområde framgå 

återställningsarbete för bättre cirkulation, öppna upp för bättre 

cirkulation samt slam och fiskereproduktionsplatser. 

 

Några axplock från kalendariet i januari som berör 

februari månads aktiviteter.                          

 2013-01-31 Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Susanna Minnhagen, 
                   projektledare Serviceförvaltningen, Kalmar kommun med 
                   uppmaningen att ansöka om Kalmar internationella miljöpris för 2013. 
                   Klicka på den blå länkadressen nedan 
                   http://www.kalmar.se/Demokrati/internationellt-arbete/Miljopris/  
                   för vidare information. Sista dag för ansökan är 15 mars 2013. 

 2013-01-31 Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Kristin Bertilius, 
                   miljöprojektledare/samordnare Ölands Vattenråd, Borgholms kommun 
                   med inbjudan till årsmöte den 13 februari 2013, kl. 19.00 i  
                   IOGT-lokalen i Algustrum med bl.a. föreläsning av statsgeolog Mattias 
                  Gustafsson från SGU. Temat för årsmötet är "Dricksvatten - vad skall 
                  det vara bra för? 

 
                  # Kallelse till årsmöte (PDF), 
                  # Bilagor till kallelse: Verksamhetsberättelse 2012 (PDF), 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kalmar-Internationella-Milj%C3%B6pris.pdf
http://www.kalmar.se/Demokrati/internationellt-arbete/Miljopris/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Dricksvatten-vad-skall-det-vara-bra-f%C3%B6r.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kallelse_rsmte_lands_vattenrd_2013-02-131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Bilagor_Kallelse_lands_Vattenrd_rsmte_1302131.pdf
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                     Verksamhetsplan 2013 för Ölands Vattenråd (PDF), 
                     Valberedningens förslag (PDF) med flera handlingar. 

 2013-01-31 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i 
                   Torsås kommun med inbjudan (PDF) till kräftseminarium den 7 mars 
                   2013 i Torslunda på Öland. 

 2013-01-30 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
                   som innehåller minnesanteckningar och Power Pointpresentationer 
                   från Vattenrådets styrelsesammanträde den 17 januari 2013 med 
                   länkadress… 
                   http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/  

 2013-01-25 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
                   med inbjudan (PDF) till vattenrådsmöte den 14 februari 2013 för 
                   Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens Vattenråd där bl.a. 
                   Rune Hallgren från LRF kommer att prata om hur man underhåller 
                   och rensar ett dike, så att det blir så bra som möjligt för både miljön 
                   och plånboken. 

 2013-01-23 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i 
                   Torsås kommun med inbjudan (PDF) till Havs och Vattenforum 2013, 
                   16-17 april i Göteborg. 

 

Nästa sammanträde med styrelsen för Kustmiljögruppen sker onsdagen den  

20 februari 2012.  

  

Trevlig läsning! 

 

Rune Fransén 

Ordförande   Karl-Gustaf Eklund 

   Sekreterare 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-till-kr%C3%A4ftkv%C3%A4ll-7-mars-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/pdf/inbjudan_kraftseminarium_130307.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Minnesanteckningar-fr%C3%A5n-vattenr%C3%A5dets-styrelsem%C3%B6te-17-januari-2013.pdf
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/V%C3%A4lkommen-p%C3%A5-vattenr%C3%A5dsm%C3%B6te-14-februari-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-Vattenr%C3%A5d-den14-feb-2012v2-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Hav-och-vattenforum-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan_Havsochvattenforum-11.pdf

