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Verksamhetsplan för perioden 201306-201312 

 

Bakgrund 

Styrelsen har inför årsmötet den 15 juni 2013 arbetat med rubricerat ärende som finns 

redovisat i protokoll från den 15 maj 2013, § 13155 och som årsmötet har tagit beslut om, 

som även detta finns i protokoll från den 15 juni 2013, § 1319. 

 

Styrelsen har inför årsmötet valt att koncentrera sig till rubriker och/eller verksamhetspunkter 

så att det blir både lättare och överskådligare för medlemsföreningarnas kontaktpersoner, att 

vid årsmötet ta ställning till vilka rubriker och/eller verksamhetspunkter som skall ingå i 

verksamhetsplanen som skall gälla för perioden 201306 - 201312. 

 

Styrelsen har gett i uppdrag till sekretariatet att ”klä och i ord konkretisera” verksamhets- 

punkterna” som styrelsen kommer att ta beslut om vid sitt sammanträde den 4 september 

2013, § 13198. 

 

Styrelsen har även sneglat på årsmötets beslut om nya och reviderade stadgar, som gäller från 

och med halvårsskiftet 2013. Av stadgarna framgår det att verksamhetsplanen för det 

kommande verksamhetsåret d.v.s. 2014 skall tas vid föreningsstämman senast i november i 

samband med ”Höstträffen” för medlemsföreningarna. Detta innebär i sin tur att mer än en 

rubrik och/eller verksamhetspunkt kommer att leva vidare under hösten 2013 och nya rubriker 

och/eller verksamhetspunkter ser dagens ljus vid föreningsstämman under hösten. 

 

Styrelsen utgår vidare ifrån att föreningsstämman i november 2013 kommer att ange 

viljeinriktningen för det komman verksamhetsåret 2014 i enbart rubriker och/eller 

verksamhetspunkter och överlåter åt styrelsen att ”klä och i ord konkretisera” dessa i ”löptext” 

om, när, hur och på vilket sätt dessa verksamhetspunkter skall ske. 

 

Särskilt vill styrelsen betona att verksamhetsplanen som presenteras i detta dokument starkt 

präglas av den samverkan som finns mellan olika miljöaktörer inom kommunen på temat – 

 

Många bäckar små – Åtgärder med ideella krafter samt appellen ”Samverkan gör 

skillnad”. 
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Uppgift 

 

Styrelsen har i beslut 2013-09-04, § 13198 uppdragit åt sekretariatet att utarbeta ett förslag till 

”verksamhetsplan för perioden 201306 till 201312”, d.v.s. den period som ligger mellan 

årsmötet och det nya verksamhetsåret 2014. 

 

Beslut om att ”klä och i ord konkretisera” verksamhetspunkterna i ”löptext” om, när, hur och 

på vilket sätt dessa skall ske och genomföras kommer styrelsen besluta om 2013-09-04,  

§ 13198, efter det att styrelsens ledamöter via remiss fått lämna sina synpunkter på förslaget. 

 

 

Beskrivning av Verksamhetsplan 201306–201312 

 

 

A - Nya verksamhetspunkter, som ”kläs och i ord konkretiseras i löptext nedan”   

A:01 Framtagning av ny, reviderad och uppdaterad kustmiljöbroschyr. 

A:02 Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till 

        engelska. 

A:03  Genomförande av en intressant kustmiljödag för våra 

”vänföretag”som ekonomiskt stödjer vår verksamhet. 

A:04 Slamsugning av mindre badplatser – tidsplanering och 

ansökningshandlingar. 

A:05 Inventering och kartläggning av diken utmed kustremsan i Torsås 

kommun som rinner ut i Kalmarsund 

 

 

A:01  Framtagning av ny, reviderad och uppdaterad kustmiljöbroschyr 

Under hösten 2012 utgåva 2, tog sekretariatet fram en reviderad informationsbroschyr som 

utgjordes av ett vikt A-4, som ett resultat av att styrelsen utökades med ytterligare en 

ersättare.  

På sidan två var styrelsen representerad med namn, bilder och funktion jämte föreningens 

uppgifter. 

På sidan fyra återfanns en karta med en uppgift om namn på medlemsföreningarna från norr 

till söder utmed kusten. 

I skrivandets stund hänvisar sekretariatet till styrelsens kommande sammanträde den 

4 september 2013, § 13208. 
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A:02  Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till engelska 

Styrelsen med dess ordförande vänder sig vid sitt sammanträde den 4 september 2013,  

§ 13210 till Göran Wahlström, ersättande ledamot av styrelsen, med förfrågan om 

möjligheten att översätta den allmänna information som finns på hemsidan till engelska.  

 

Denna allmänna information återfinns under linjalrubriken Om oss och med underrubrikerna 

 

 Bakgrund 

 Styrelse 

 

Översättningen bör göras och presenteras i likhet med den information på tyska som återfinns 

under linjakrubriken ”Other languages/Auf Deutsch”.  

 

I skrivandets stund hänvisar sekretariatet till styrelsens kommande sammanträde den 

4 september 2013, § 13210. 

 

A:03   Genomförande av en intressant kustmiljödag för våra ”vänföretag”som 

           ekonomiskt stödjer vår verksamhet. 

I samband med att styrelsen planerade och arbetade med ”sponsorkampanj 2013-2015”, som 

finns redovisad i den verksamhetsplan som gällde fram till 201306, fanns det långt 

framskridna tankar och planer på att rikta oss till den viktiga målgrupp som ”vänföretagen” 

utgör för Kustmiljögruppens miljöarbete lokalt inom kommunens gränser.  Vi kan läsa i 

styrelseprotokoll redan från hösten 2012 hur dessa tankar diskuteras. 

 

I styrelseprotokoll från den 20 september 2012, § 12170 framgår på sidan 7 

följande… 

 

”Roland Blomqvist framför tankar på att de potentiella sponsorerna bland 

kommunens företagare måste få mer kunskap om hur kustmiljöarbetet i Torsås 

kommun bedrivs samtidigt som de måste uppmuntras genom t.ex. en 

vattendragsvandring som Kustmiljögruppen initierar och bekostar”. 

 

Styrelsen beslutar vidare i paragraf 12170 som avser detta ärende att 

 

 Ge Roland Blomqvist i uppdrag att fundera lite närmare kring sitt eget 

förslag, då det gäller hur och på vilket sätt Kustmiljögruppen skall initiera 

och bekosta uppmuntringsaktiviteter för sina sponsorer. 

 

I skrivandets stund hänvisar sekretariatet till styrelsens kommande sammanträde den 

4 september 2013, § 13199. 
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A:04   Slamsugning av mindre badplatser – tidsplanering och ansökningshandlingar 

Det började verkligen bli aktivt läge i september 2012 för denna miljöaktivitet, då ett 50-tal 

viktiga aktörer från den politiska ledningen i Torsås kommun, Kustmiljögruppens 

styrelseledamöter och miljöintressrade personer träffades på Sjöslätten i Bergkvara för att se 

demonstrationen av den slamsugningspump som Dorotea Mekaniska AB förevisade 

deltagana. Se minnesanteckningarna genmom att klicka på den blå länken nedan. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Minnesanteckningar-vid-

demonstration-av-slamsugningspump-2012-09-191.pdf 

Under denna verksamhetspunkt har det även i samverkan tagits fram information 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Intresserad-av-slamsugning-av-

mindre-badplats-eller-sm+%C3%91b+%C3%91thamn.pdf 

och broschyr http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2012/07/Sedimentpumpning-muddring-av-mindre-omr%C3%A5den-

infobroschyr.pdf 

för att underlätta för medlemsföreningarnas kontaktpersoner. 

Klicka på den blå länken för att läsa mer http://www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/ 

För att särskilt betona temat i denna verksamhetsplan ”Många bäckar små – Åtgärder med 

ideella krafter med tillägget att samverkan gör skillnad görs här nedan en exposé över 

beslutsprocessen hur denna verksamhetspunkt vuxit fram. 

Inkommer mail 2012-11-09, som återfinns i diariet med samma datum, från 

  Assar Johansson, entreprenör och förare av Truxormaskinen i Torsås kommun 

  med följande lydelse… 

 

Jag skulle vilja att ni som önskar hjälp med sediment pumpning tar kontakt med Rune 

Fransén och talar om plats och storlek på objektet. Bara för att undersöka om det finns 

något behov. Ju fler som hör av sig ju större är chanserna för ett inskaffande av en 

sedimentpump. Helst så snart som möjligt. 

Goa Hälsningar 

Assar 

   

 Sekretariatet har gjort ett centralt utskick till medlemsföreningarnas 

  kontaktpersoner i enlighet med samtal med ordföranden Rune Fransén samt 

  Assar Johanssons önskemål som finns i diariet 2012-11-10. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

följande tankar. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Minnesanteckningar-vid-demonstration-av-slamsugningspump-2012-09-191.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Minnesanteckningar-vid-demonstration-av-slamsugningspump-2012-09-191.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Intresserad-av-slamsugning-av-mindre-badplats-eller-sm+%C3%91b+%C3%91thamn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Intresserad-av-slamsugning-av-mindre-badplats-eller-sm+%C3%91b+%C3%91thamn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Sedimentpumpning-muddring-av-mindre-omr%C3%A5den-infobroschyr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Sedimentpumpning-muddring-av-mindre-omr%C3%A5den-infobroschyr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Sedimentpumpning-muddring-av-mindre-omr%C3%A5den-infobroschyr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/
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 Ordföranden redogör för att Gunnel Göstasson, Gunnartorps Miljöförening och 

  Solbrith Hellman, Miljöföreningen Södra Ragnabo i mail per den 11 november 

  2012 meddelat att det finns önskat behov i dessa föreningar av 

  sedimentpumpning. Intill den 20 november 2012 har det inte framkommit några 

  besked och/eller önskningar vad avser sedimentpumpning från övriga 

 medlemsföreningar. 

Ordföranden redogör för att det nu finns en offert på en slamsugningspump med 

80 cm skruv till ett belopp av 89 000 kronor inklusive moms som är avpassad 

till Truxorn. Det är av vikt att slamsugningspumpen finns på plats i kommunen 

inför badsäsongen 2013. Det föreligger inte några nämnvärda svårigheter att 

lagra och omhänderta de upptagna sedimenten, då dessa inte innehåller några 

toxiska substanser eller ämnen, utan utgör bara ”näring” till marken varför de 

kan deponeras på omkringliggande åkrar. 

Ordförande anger ”en tumregel” som anger att det är lika dyrt att ta upp 

sediment från sjö/hav som det är att handha sedimenten i deponi för att bli av 

med vattnet. TS-halten torde ligga mellan 20-25% för sedimenten utmed 

kustremsan i Torsås kommun. 

   

 Styrelsen beslutar att 

 Ge sekreteraren i uppdrag att översända till Assar Johansson, vilka 

medlemsföreningar som har visat intresse för sedimentpumpning. 

 Justera denna paragraf omgående. 

 

Vid dagens överläggning den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Sekreteraren redogör för att det inkommit vidarebefordrat mail 2012-12-05, som 

återfinns i diariet med samma datum, från Jan Mannelqvist, Björkenäs 

Stugförening med följande lydelse… 

”Vi är intresserade av slamsugning vid bad och båtplats”. 

Sekreteraren redogör vidare för att det inkommit mail 2012-12-20, som återfinns 

i diariet med samma datum, från Assar Johansson, entreprenör och förare av 

Truxormaskinen i Torsås kommun med följande lydelse… 

 

”Vill tala om att sedimentpumpen är beställd. De som vill använda den bör så 

snart som möjligt ansöka om tillstånd. Jag tror att ansökningsförfarandet är lite 

annorlunda jämfört med vassklippning. Fråga gärna Rune Fransén om råd”. 
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Sekreteraren har även varit inne på kommunens hemsida och tagit del av Bygg- 

och miljönämndens sammanträdesprotokoll 2012-11-14, § 140 resp.  

2012-12-12, §§ 145 och 146, vilka finns i diariet med samma datum. 

I protokollet från den 12 december 2012, § 146 med rubriken ”tillbehör till 

Truxor DM 5000” har Bygg- och miljönämnden beslutat ”att godkänna förslag 

om att köpa in ett muddringsaggregat”. 

 

Assar Johansson har i mail 2013-01-06, som finns i diariet med samma datum,  

besvarat sekretariatets mail daterat den 5 januari 2013 med följande lydelse… 

 

Hej Kåge! 

Doropumpen finns nu hemma. Den är inte av samma typ som visades i Ängaskär. 

Denna pump är försedd med en kultivator och är 80 cm bred. 

Jag har också fått förlängt förtroende med 3 år. Där ingår även drift och underhåll. 

Skulle vilja provköra Doropumpen på ett litet lämpligt ställe. Har ni några förslag? 

Jag antar att en ansökan måste in till länsstyrelsen vore bra om du tog upp det med 

Rune Fransén. Önskar en god fortsättning/Assar. 

Vid dagens överläggning den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Ordföranden konstaterar att de olika medlemsföreningarna 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 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 

  paraplyorganisation för medlemsföreningarna via kontakter och information 

   håller dessa väl uppdaterade vad som gäller, inte minst inom regelområdet, för 

  kustnära miljöåtgärder. Assar Johansson lyfter i sitt mail 2013-01-06 mycket 

  tydligt fram sina tankar på detta område. 

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… 
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 Tillståndsgivning 

 Hur går man tillväga? 

 Finns det särskilda tider för muddring? 

 Särskilt känsliga naturområden 

 Förvaring av sediment 

 Vad kostar det? 

 

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

med Torsås kommun. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ge Rune Fransén och Roland Blomqvist i uppdrag att ta fram en enklare 

form av ”att tänka på” information till medlemsföreningarna, då det gäller 

slamsugning med hjälp av den nyinköpta slamsugningspumpen till Truxorn. 

 Förankring och feedback av ”tänka på informationen” skall ske i samråd 

med Torsås kommun. 

 ”Tänka på” informationen skall distribueras ut till medlemsföreningarna av 

sekretariatet via mail. 

Det är ordföranden inom styrelsen som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

A:05   Inventering och kartläggning av diken utmed kustremsan i Torsås kommun som 

           rinner ut i Kalmar sund. 

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun har fört samtal med och frågat Rune 

Fransén om medlemsföreningarna i Kustmiljögruppen kan vara med i ett projekt, som går ut 

på att inventera alla de diken som finns längs kuststräckan i Torsås kommun och som 

rinner/mynnar ut i Kalmarsund.  

 

Pernillas förslag är ett lysande exempel på åtgärder som Kustmiljögruppen i egenskap av 

paraplyorganisation för medlemsföreningarna kan och skall medverka i för en bättre 

kustmiljö. 

 

I princip så täcks geografiskt hela kuststräckan från norr till söder i kommunen av 

medlemsföreningarna till Kustmiljögruppen, förutom en smärre sträcka mellan Påboda och 

Kroka samt Grisbäck. 

 

Motivet till Pernilla L tanke, som är mycket god, är att fastighetsägarna i de olika 

medlemsföreningarna 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 okulär besiktning, 
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vilka parametrar som skall studeras och ingå i ett ev. 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. 

 

Inventeringen av alla de diken som rinner ut i Kalmarsund måste återfinnas i den nya KVP, 

(Kustvårdsplan eller motsvarande), men även den verksamhetsplan för Kustmiljögruppen som 

föreningsstämman i maj 2013 skall ta ställning till för perioden  

201306 – 201312. 

 

Styrelseledamöterna i Kustmiljögruppen är eniga om att det är viktigt, att en inventering av 

alla de diken som finns längs kuststräckan i Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i 

Kalmarsund finns med i arbetet med den nya KVP:n  (Kustvårdsplanen).  

 

När Kustmiljögruppen och dess medlemsföreningar på ett eller annat sätt medverkar i centrala 

styrdokument tillsammans med kommunen måste i denna medverkan finnas en klar spelplan 

om vem, vad, när och hur arbetet skall bedrivas.  

 

Temat för ”Vårträffen 2013” lördagen den 15 juni 2013 med medlemsföreningarna har 

styrelsen därför valt att ge namnet ”Många bäckar små…” 

 

Pernilla Landin, Torsås kommun en egen programpunkt mellan kl. 09.40-10.30 

med tre underrubriker i programmet… 

                     

Hur gör vi för kartläggning av diken utmed kusten som mynnar i Kalmarsund? 

 

Vattenrikessnurran! 

 

Vad visar vattenprover och förekomsten av vattenlevande organismer? 

 

Pernilla L kommer att genom sin föreläsning, sina förevisningar och demonstrationer på 

”Vårträffen” med sitt trevliga sätt ge medlemsföreningarnas kontaktpersoner mycket goda 

förutsättningar för att genomföra inventeringen av alla de diken som finns längs kuststräckan i 

Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i Kalmarsund. 

 

Det är styrelsen i sin helhet som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 
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B - Verksamhetspunkter, som för perioden 201206-201305 fortfarande är aktuella   

 

B:01 Kampanj för att två-takts motorer bör/skall använda s.k. miljöbränsle, 

       alkylatbensin. 

 

Leif Lindberg har till ordföranden Rune Fransén i samband med och inför årsmötet i juni 

2012 anmält att Torsås Kustmiljögrupp bör initiera en kampanj redan under sommaren 2012, 

att ägare till tvåtakts-motorer skall använda miljöbränsle av typen alkylatbensin. 

Alkylatbensin är ett bränsle som helt enkelt används av människor som ”bryr sig om miljön”, 

säger Leif Lindberg.  

 

Alkylatbensin är den renaste petroleumprodukt som går att få fram. Den är 99 % renare än 

vanlig bensin och därmed ”snällare” både mot miljön genom att bildningen av markozon mer 

än halveras, men även mot människor och inte att förglömma mot själva motorn, som kan 

vara en båtmotor, gräsklippare, trimmer, motorsåg, mopeder mm. Alkylatbensin ger en 

perfekt prestanda genom att tändstift och förbränningsrum hålls renare. Alkylatbensinen tål att 

lagras och även efter långa stilleståndsperioder startar motorn utan problem.  

När alkylatbensin används så slipper du nästan helt ifrån farliga ämnen som bensen och 

aromatiska kolväteföreningar som i allmänhet orsakar allvarligare hälsoproblem. 

 

Personer inom näringar och verksamheter som använder olika motorredskap är skyldiga att 

använda alkylatbensin ur arbetsmiljösynpunkt. 

 

Mindre motorer är tekniskt sett ganska enkla men med dålig förbränning. Det innebär att 

mycket av bränslet 25-30% går ut oförbränt och om det rör sig om båtmotorer, så hamnar 

detta direkt i vattnet, vilket givetvis har en direkt negativ påverkan på vattenmiljön i 

Kalmarsund. Vi och medlemsföreningarna i Torsås Kustmiljögrupp måste därför ta ett större 

ansvar för miljön, vilket även kan ta sig uttryck i att lätta på gasen och att använda sig av 

elmotorer. Alkylatbensin finns både för tvåtakts- och för fyrtakts motorer. 

 

”Människan är själv sin värsta fiende. Att agera enligt ekosystemprincipen är en uppmaning 

om att solidaritet skall riktas mot folk och fä (havets innevånare i alla former inklusive 

mikroorganismer) samt generationer”. (Åke Hagström, Havsmiljöinstitutet). 

 

Styrelsen är fullt medveten om att dessa tankar måste tas i olika steg och under en längre tid. 

Men även den längsta resa börjar ju som bekant med ett första steg. Stegen kan vara att göra 

en kampanj riktad mot bensinstationer och försäljningsställen av drivmedel i Torsås kommun 

våren 2013 och på så sätt få publicitet kring frågan om användandet av lämpligt och 

alternativt drivmedel. Påverka grannar, vänner och bekanta samt att uppmana 

medlemsföreningarna att de vid sina styrelsemöten, föreningsstämmor och årsmöten 

uppmanar sina medlemmar att tänka mer miljömässigt, när de använder mindre motorer. 

 



 

12 

Styrelsen har även möjlighet att via sina återkommande Nyhetsbrev och sammankomster med 

medlemsföreningarna påverka dessa att tänka mer miljömässigt. 

Det är ordföranden och sekreteraren inom styrelsen som ansvarar för denna 

verksamhetspunkt. 

 

 

B:02 Revidering av Kustvårdsplan 2013-2016. 

 

Revidering av Kustvårdplanen för Torsås kommun 2013-2016 kommer i huvudsak att ske i 

Vattenrådets regi och någon direkt medverkan och/eller nämnvärd insats från Torsås 

Kustmiljögrupp har inte framförts av kommunens miljöenhet för närvarande. Det bör dock i 

detta sammanhang påpekas att Kustmiljögruppen har två ordinarie ledamöter i Vattenrådet 

jämte två ersättare och på så sätt kan Kustmiljögruppen bli indirekt berörd med revideringen 

av Kustvårdsplanen. 

 

Arbetet med revideringen kommer i huvudsak att koncentreras kring vilka åtgärder som 

vidtagits, vilka mål som har uppfyllts samt uppsättandet av nya mål för att uppfylla planens 

legitimitet för ett aktivt miljöarbete på bred front i Torsås kommun.  

I den mån Torsås kommun vänder sig direkt till Kustmiljögruppens styrelse för att få hjälp 

och assistans med detta revideringsarbete, så kommer styrelsen givetvis att se en sådan 

framställning som fullt rimlig och behandla den positivt. 

 

Det är ordföranden som ansvara för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

B:03 Utbildning av miljöambassadörer. 

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll från den 16 april 

2012, § 12069 respektive 23 maj 2012, § 12109 respektive 30 augusti 2012, § 12142. 

 

Roland Blomqvist har väckt frågan om vikten av, att vi alla på ett så tidigt stadium som 

möjligt gör våra ungdomar intresserade för miljöfrågor i allmänhet och kustmiljöfrågor i 

synnerhet. Roland har erfarenhet från Bergkvara skola om hur viktigt det är att försöka få 

ungdomar intresserade för miljöfrågor i ett tidigt skede, medvetandegöra nuläget och framför 

allt tänka sig in i den situation hur det kommer att se ut om vi inte gör något. 

 

Målgruppen för kommunens ungdomar ligger i intervallet åk 6 och uppåt. NO-undervisningen 

på grundskolans högstadium vet vi av erfarenhet är i huvudsak förlagd till klassrummet på 

Torskolan varför exkursioner, vattenvandringar och naturupplevelser samt studiebesök på 

exempelvis reningsverket i Bergkvara i stort ökar intresset för miljöfrågor. 
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Den tanke som Roland nu tar upp och lägger fram har även varit uppe i Vattenrådet till 

diskussion. Det råder således en god samsyn mellan Vattenområdets och Rolands tankar om 

hur viktigt det är att rikta in sig mot skolan för att få ungdomarna att bli ”frälsta” för miljö och 

miljöfrågor. 

 

Denna uppgift i vår verksamhetsplan kommer att handhas av Roland B som ansvarar fullt ut 

för denna verksamhetspunkt och är ett naturligt resultat av hans stora intresse dels för 

pedagogik och dels för miljöfrågor som vävs samman till ett utbildningspaket både av och för 

miljöambassadörer. 

 

Kontakter kommer att tas med BIN:s AU (Bildningsnämndens arbetsutskott) bildningschefen, 

rektorer och lärare som kommer att bli berörda av Kustmiljögruppens initiativ på området. 

 

Det är Roland Blomqvist som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

B:04 Genomförande av de årligt återkommande höst- och vårträffarna med intressanta 

         och relevanta teman för medlemsföreningarna. 

 

Årsmötet har vid sitt sammanträde den 16 juni 2012, § 1209 tydligt angett vilka uppgifter som 

föreningens verksamhet skall omfatta och som framgår av § 2 i stadgarna, sjätte streck-satsen 

åligger det styrelsen att arrangera en ”vår- och hösträff” för medlemsföreningarna. 

 

Styrelsen ser denna uppgift som synnerligen angelägen, då det förutom hemsidan är det forum 

som erbjuder både styrelsen och medlemsföreningarna tillfällen för dubbelriktad information 

och kunskapsutbyte. 

 

För att öka intresset för medlemsföreningarna och deras representanter att delta vid träffarna 

åligger det styrelsen att hitta både lämpliga och intressanta teman för träffarna. 

 

”Höstträffen” är tänkt att gå av stapeln lördagen den 20 oktober 2012 enligt beslut i styrelsen 

2012-08-30, § 12155 och ”Vårträffen” är planerad till lördagen den 11 maj 2013. 

 

Det är styrelsen i sin helhet som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

B:05 Vasslåtter 

 

Kustmiljögruppen har i samråd med Assar Johansson ansvaret för att gentemot 

medlemsföreningarna lägga upp ett tidsschema för vasslåtter under såväl 2012 som 2013 och 

framledes, så länge inte annat beslutas av Torsås kommun. Tidsschemat kan förskjutas 
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beroende på väderleksförhållanden som kraftigt försvårar eller omöjliggör slåtter. Även 

tekniska fel på Truxormaskinen kan förskjuta tidsschemat. 

 

Det är Rune Fransén inom styrelsen som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

B:06 Torsås Kustmiljögrupp deltar i ett projekt gällande utvärdering av 

       vasspelletstillverkning – beräknas att vara avslutat i augusti 2013. 

 

Kustmiljögruppens ordförande Rune Fransén deltar i ett projekt som handlar om att utvärdera 

hantering, energinytta och ekonomiska förutsättningar vid tillverkning av bränslepellets med 

vass som råvara. 

 

Detta projekt är utifrån Kustmiljögruppens synsätt och övergripande mål mycket viktigt 

därför att det utgör ett utav flera slutmål för själva vasslåttern. 

 

För att skapa och vidmakthålla motivationen hos medlemsföreningarna i Kustmiljögruppen 

efter vasskörd med Truxorn måste ett tydligt mål med ”allt det slit” som arbetet innebär för 

medlemsföreningarna upplevas som meningsfullt ur ett kust- och miljöperspektiv. 

 

Initiativtagare är Magnus Rosenborg, Miljöföreningen Södra Ragnabo som skriver i juni 

2012. 

 

- Röjning och skörd av vass för bort näringsämnen, öppnar upp igengrodda vikar, ökar 

vattengenomströmningen och förbättrar därmed vattenflödet i de instängda vikar som 

finns i Kalmarsund. 

- Den röjda vassen kan efter torkning, flisas och malas samt därefter pressas till pellets 

av ett lokalt företag i Torsås kommun, NT-pellets i Norra Tång. 

- Pellets kan…  

 Brännas till värme. 

 Användas till strö i stallar. 

 Tillverkas med inblandning av t.ex. kalk och användas till vattenrening. 

 Spridas på åkermark och förbättra kolhalten i jorden. 

 

Slutsatsen blir att med vassröjning och tillvaratagande av vassen efter skörd för 

pelletstillverkningen skapas en win to win effekt.  

 

 Kusten förskönas.  

 Näring forslas bort från vikarna. 

 Den röjda vassen kan användas till energi, strö, vattenrening samt jordförbättring. 
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Kalmarsundskommissionen har dessutom fått av Havs- och vattenmyndigheten ett 

ekonomiskt bidrag under hösten 2012 på 25 000 kronor för att utvärdera möjligheterna till 

vasspelletering. Detta styrker och legitimerar Kustmiljögruppens aktiva deltagande i att 

utvärdera hanteringen, energinyttan och de ekonomiska förutsättningarna vid tillverkning av 

bränslepellets med vass som råvara. 

 

Det är Rune Fransén inom styrelsen som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

B:07 Att aktivt delta i Vattenrådets sammanträden och de miljöaktiviteter som 

       Vattenrådet inbjuder till. 

 

Årsmötet har vid sitt sammanträde den 16 juni 2012, § 1209 tydligt angett vilka uppgifter som 

föreningens verksamhet skall omfatta och som framgår av § 2 i stadgarna, fjärde streck-satsen 

åligger det de ledamöter som styrelsen utsett representera och medverka i Vattenrådet. 

Det är synnerligen viktigt att de två ordinarie ledamöterna vid egen frånvaro kontaktar i god 

tid sina personliga ersättare, så att Kustmiljögruppen uppfyller de åtaganden som framgår av  

§ 2 i stadgarna, fjärde streck-satsen. 

 

Det är Rune Fransén och Pia Prestel inom styrelsen i egenskap av ordinarie ledamöter i 

Vattenrådet som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

B:08 Torsås Kustmiljögrupp deltar som referensgrupp för Torsås kommuns  

         Va-planprocess. 

 

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 30 augusti 2012, § 12150 beslutat att tacka ja till den 

inbjudan som inkommit till sekretariatet från Pernilla Landin 2012-07-04 och som finns i 

diariet.  

 

Inbjudan innebär att Kustmiljögruppens ledamöter i Vattenrådet deltar som referensgrupp i 

arbetet med den nya Va-plans processen. 

 

Referensgruppen kommer att kallas vid tre tillfällen (hösten 2012, våren 2013 och hösten 

2013) för diskussion om innehållet i pågående Va-plans process. 

 

Det är Rune Fransén och Pia Prestel inom styrelsen som ordinarie ledamöter i Vattenrådet 

som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

Det är Kustmiljögruppens representanter i Vattenrådet som ansvarar för denna 

verksamhetspunkt. 
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B:09 Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 2 i Vision Bergkvara (VB). 

 

Kustmiljögruppens ordförande Rune Fransén deltar som konsult och medverkar i 

genomförandet av steg 2 i Vision Bergkvara (VB). 

 

Det är Rune Fransén inom styrelsen som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

B. 10 Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 1 

         ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2016. 

 

Kustmiljögruppens ordförande Rune Fransén deltar som konsult och Kustmiljögruppens 

sekreterare Karl-Gustaf Eklund deltar som projektsekreterare, där båda medverkar aktivt i 

genomförandet av steg 1 i ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2016. 

 

Det är Rune Fransén inom styrelsen som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

Torsås Kustmiljögrupp i september 2013. 

 

Rune Fransén 

Ordförande                                                                    Karl-Gustaf Eklund 

           Sekreterare    

 


