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Nyhetsbrev – september 2013 

 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt Nyhetsbrev för september 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 förtecknade 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 och som finns uppräknade på vår hemsida med 

adress http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/ 

 

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 som tidigare redovisats i Nyhetsbrevet 

för april månad 2013 har Kustmiljögruppens styrelsemedlemmar Rune Fransén, 

Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund aktivt deltagit i en konferens i Göteborg 

under två dagar. Det var Havs- och Vattenmyndigheten som stod som värd och 

arrangör med titeln ”Havs- och vattenforum 2013 och nu presenteras 

slutrapporten, sammanfattningen och dokumentationen, som går att läsa genom 

att klicka på den blå länken nedan till Kustmiljögruppens hemsida. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/konferenser/redovisning-av-

konferensmaterial-till-hav-och-vattenforum-2013-16-17-april-i-goteborg/ 

http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/
http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/konferenser/redovisning-av-konferensmaterial-till-hav-och-vattenforum-2013-16-17-april-i-goteborg/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/konferenser/redovisning-av-konferensmaterial-till-hav-och-vattenforum-2013-16-17-april-i-goteborg/
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För det andra så deltog Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund från 

Kustmiljögruppen, lördagen den 24 augusti i den biotopvårdsdag för 

Bruatorpsån, som Vattenrådet och dess sekreterare Pernilla Landin för andra året 

i rad inbjöd till. Vi var fem vuxna och två ungdomar som rallade ut och bar i 

hinkar ca 7.4 ton tvättad sten i storleken 40-120 mm, allt för att förbättra 

reproduktionsmöjligheterna för öringen. 

 

        Ny medlemsförening i Kustmiljögruppen? I samband med biotopvården i 

Bruatorpsån, så fick sekreteraren kontakt med en person från Påbonäs, där det 

finns långt framskridna tankar på att bilda någon form av intresse och/eller 

miljöförening för de kustnära frågorna. Detta område har hitintills utgjort en vit 

fläck på kartan för Kustmiljögruppen, varför det är synnerligen angeläget att en 

miljöförening bildas som omfattar både de permanent boende, vilket torde vara 

mer än 10 stycken, såväl som de boende under sommarmånaderna. Sekretariatet 

för Kustmiljögruppen kommer att finnas som ett bollplank och en 

understödjande resurs i de fortsatta kontakterna. 

 

       Dikesinventering. Resultatet av den dikesinventering som nu sker ute i de 

olika medlemsföreningarna utmed kustremsan i Torsås kommun kommer att 

återfinnas på hemsidan under linjalrubriken Aktuella planer/projekt. 

Klicka på den blå länken för att läsa mer. 

http://www.kustmiljogruppen.org/inventering-av-de-diken-som-finns-langs-kuststrackan-i-

torsas-kommun/ 

 

Målsättningen är att som tidigare redovisats få en uppfattning om hur många 

dessa diken är, var de finns, deras sträckning och inte minst deras ev. läckage av 

närsalter till kustmiljön i Kalmarsund. I skrivandets stund vet sekretariatet att det 

under de närmaste dagarna torde föreligga en rapport från Södra Kärr. 

 

        Verksamhetsplan för perioden 201306–201312. Styrelsen fick vid 

årsmötet lördagen den 15 juni 2013, § 1319 i uppdrag att i ord, text och bild 

konkretisera de verksamhetspunkter som årsmötesdeltagna tog beslut om. 

 

Styrelsen kommer att behandla detta ärende vid sitt sammanträde den 4 

september 2013 vid paragraf 13198 och kommer att finnas tillgängligt i sin 

helhet på hemsidans första sida under länklistan med adress 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-admin/post.php?post=3225&action=edit 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/inventering-av-de-diken-som-finns-langs-kuststrackan-i-torsas-kommun/
http://www.kustmiljogruppen.org/inventering-av-de-diken-som-finns-langs-kuststrackan-i-torsas-kommun/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-admin/post.php?post=3225&action=edit
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Ur verksamhetsplanen kan fem nya ärenden bland annat omnämnas… 

 

 Framtagning av ny, reviderad och uppdaterad informations- och 

kustmiljöbroschyr som i huvudsak görs i egen regi. 

 Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till engelska, 

vilket görs i egen regi. 

 Genomförande av en intressant kustmiljödag för våra ”vänföretag” som 

ekonomiskt stödjer vår verksamhet, vilken görs i egen regi. 

 Slamsugning av mindre badplatser – tidsplanering och 

ansökningshandlingar. 

 Inventering av alla de diken som finns längs kuststräckan i Torsås 

kommun och som rinner/mynnar ut i Kalmarsund. 

 

         Några ärendepunkter till styrelsens sammanträde den 4 september 

         2013. Klicka på den blå länken nedan för att läsa hela kallelsen. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/08/Kallelse-till- 

Styrelsem%C3%B6te-2013-09-041.pdf 

 

 Budgetuppföljning 8 månader. 

 Utvärdering och uppföljning av vasslåtter 2013. 

 Planering inför ”Höstträffen 2013” med medlemsföreningarna. 

 Verksamhetsbudget för 2014. 

 Vinnare i Kustmiljögruppens vår-lotteri 2013. 

 Sammanträdesplanering hösten 2013 samt januari 2014. 

 

        Avslutningsvis kan vi konstatera att sedan vårt Nyhetsbrev i augusti månad 

så lider sommaren 2013 mot sitt slut, när nu den första höstmånaden står på 

tröskeln för att göra sin entré. 

Rune Fransén                         

Ordförande                                                       Karl-Gustaf Eklund 

                                                                         Sekreterare 
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