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Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Onsdagen den 25 februari 2014   

Plats:  Hos ledamoten Pia Prestel i dennas sommarbostad i 

                                   Ragnabo, Bergkvara 

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 

Anmält frånvaro: 

Roland Blomqvist, ledamot 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

 

 

§ 14035 Mötets öppnande 

 Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna varmt välkomna till 

   dagens överläggning 

 

 Föregående protokoll från…  

- styrelsens konstituerande sammanträde den 22 januari 2014, §§ 14001 – 14006 

   samt 

- styrelsens ordinarie sammanträde den 22 januari 2014, §§ 14007 - 14034 

  godkänns/justeras, varefter de läggs ut på hemsidan av sekreteraren. 

 

 

 

§ 14036 Dagordning  

 

Dagordningen fastställs enligt kallelse. 
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Fastställd dagordning – Beslutsärenden §§ 14037 – 14047  

§ 14037 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 14038 Bokslut 2013. 

§ 14039 Kommunicera föreningsstämmans beslut från 2013-10-26, § 1338, ”om att 

inrätta en samrådsgrupp" vars mål är att öka aktivitetsgraden och 

sammanhållningen mellan medlemsföreningarna!  

§ 14040 Verksamhetsplan för 2014. 

§ 14041 Dikesinventering utmed kuststräckan i Torsås kommun enligt styrelsebeslut 

§ 14042 Slamsugning av mindre badplatser – tidsplanering och ansökningshandlingar. 

§ 14043 Havs- och Vattenforum i Göteborg 21 maj 2014. 

§ 14044 ”Vårträff med medlemsföreningarna samt årsmöte” 

§ 14045 Enskilda avlopp i Torsås kommun. 

§ 14046 Kommunala reningsverk i Torsås kommun. 

§ 14047 Remiss av Torsås kommuns Va-plan 

 

 

Fastställd dagordning – Informationsärenden §§ 14048 – 14049 

§ 14048 Genomgång av och ev. utsortering av utställningsmontrar. 

§ 14049 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på 

  hemsidan för perioden 2014-01-23 – 2014-02-25. 

 

Fastställd dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14050 - 14052 

§ 14050 Delgivningsärenden - Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

              perioden 2014-01-23 – 2014-02-25. 

 

§ 14051 Nästa styrelsemöte. 

 

§ 14052 Mötets avslutande. 

 

Beslutsärenden §§ 14037– 14047 

 

§ 14037 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

 

(Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2012-08-30, § 12139). 

 

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014, § 14009 framkom 

följande.  
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Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 31december 

2013 uppgår till 8 254 kronor samt att saldot per den 22 januari 2014 uppgår till 

5 520 kronor efter det att bland annat sociala avgifter och källskatt inlevererats 

till Skatteverket för föreläsningsarvode vid ”Höstträffen 2013”. 

 

På föreningens fasträntekonto – 3 månader – återfinns per den siste december 

2013, 150 000 kronor som skall omsättas per den 31 januari 2014. 

 

Den aktuella inlåningsräntan för 3 månaders fasträntekonto uppgår per den 22 

januari 2014 till 1.35%. 

 

Kassören fäster ledamöternas uppmärksamhet på, att beslut under dagens 

överläggning måste tas, om hur mycket som måste ”lösas upp” av 

fasträntekontot för att det skall finnas ett erforderligt belopp på föreningens 

företagskonto för att betala inkommande räkningar. 

 

Ordföranden tar upp en principiell diskussion med focus lagt på det egna 

kapitalets storlek utifrån inkomster/utgifter, behov, verksamhet och långsiktig 

likviditet. Diskussionen kopplas även till nästa sponsringskampanj som utgör 

den huvudsakliga inkomstkällan till föreningen och omfattar tre-årsperioden 

2016-2019. Sponsringskampanjen 2013-2015 gav föreningen drygt 30 000 

kronor. 

 

Styrelsen beslutar att 

 10 000 kronor skall överflyttas per den 31 januari 2014 från föreningens 

fasträntekonto i Swedbank till föreningens företagskonto, för att möjliggöra 

för kassören att i rätt tid betala räkningar under första halvåret 2014. 

 Kassören skall som styrelsen redan tagit beslut om från sammanträdet den 4 

december 2013 bevaka och ombesörja att kontrolluppgift på utbetalt 

föreläsningsarvode och dragen källskatt skall dels sändas till mottagaren dels 

till Skatteverket vid tidpunkt som gäller för taxeringsåret 2014. 

 Tacka för informationen och att lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

Vid dagens överläggning den 25 februari 2014 med styrelsen 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. 

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 25 februari 

2014 uppgår till 20 420 kronor,  
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- efter det att 10 000 kronor överförts från föreningens fasträntekonto – 3 månader 

   i Swedbank per den 4 februari 2014 

- och att PKN-Consulting återbetalat per den 21 februari 2014, 3 800 kronor 

     exklusive moms för dubbelfakturerad inställelseavgift – faktura 422 - betald av 

     föreningen per den 24 juni 2013 för bandvagn med släp för bortforsling av vass 

     med början i Ragnabo och avslut i Södra Kärr 

- samt att PKN-Consulting återbetalt per den 25 februari 2014 del av utgående 

     moms till föreningen med 355 kronor. 

 

Per den 25 februari 2014 häftar PKN-Consulting fortfarande med en skuld till 

föreningen avseende resterande del av utgående moms med 595 kronor. 

 

På föreningens fasträntekonto – 3 månader – återfinns per den 4 februari 2014, 

140 000 kronor som skall omsättas per den 5 maj 2014. 

 

Den aktuella inlåningsräntan för 3 månaders fasträntekonto uppgår per den 4 

februari 2014 till 1.35%. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge kassören i uppdrag att ta kontakt med PKN-Consulting och bevaka, så att 

de resterande utgående momspengarna som föreningen betalat med 595 

kronor enligt utredningen ovan återbetalas med det snaraste. 

 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 

 

 

§ 14038 Bokslut 2013. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014, § 14010 framkom 

följande. Se även tidigare beslut 2013-12-04, § 13257. 

 

Kassören meddelar att arbetet med bokslutet för verksamhetsåret 2013 redan 

påbörjats och följer den plan som upprättats, så att ett utkast av årsredovisningen 

kan föreläggas styrelsen vid sammanträdet i februari månad 2014. 

 

Sekreteraren informerar om, att Årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 

återfinns på hemsidan på länken http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2011/09/%C3%85rsredovisning-i-l%C3%B6ptext-

utg%C3%A5va-2.pdf och som innehåller bland annat följande rubriker… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/%C3%85rsredovisning-i-l%C3%B6ptext-utg%C3%A5va-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/%C3%85rsredovisning-i-l%C3%B6ptext-utg%C3%A5va-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/%C3%85rsredovisning-i-l%C3%B6ptext-utg%C3%A5va-2.pdf
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- Förvaltningsberättelse, 

- Ordföranden förmedlar sina tankar inför det kommande verksamhetsåret och 

framtiden för Kustmiljögruppen, 

- Flerårsjämförelser, resultatdispositioner, 

- Resultat- och balansräkning, 

- Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, 

- Tilläggsupplysningar, 

- Revisionsuppdraget, 

- Revisionsberättelsen. 

 

Vidare informerar sekreteraren om, att det enligt 11:e paragrafen i stadgarna 

åligger revisorn i sin revisionsberättelse att även avge en förvaltningsrevison om 

hur styrelsen förvaltat och genomfört sitt uppdrag enligt stadgarna, gällande 

planer, reglementen och styrdokument. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 F.d. ordföranden Rune Fransén och kassören Kennert Täck gemensamt 

upprättar årsredovisningshandlingarna för verksamhetsåret 2013, så att dessa 

handlingar kan föreläggas styrelsen för beslut vid sammanträdet i februari 

månad 2014. 

 Sekreteraren Karl-Gustaf Eklund sammanställer utarbetat underlag till en 

sammanhållen årsredovisning för verksamhetsåret 2013 och översänder 

densamma till föreningens revisor Jan Hellman före den 15 mars 2014. 

 

 

Vid dagens överläggning den 25 februari 2014 med styrelsen 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. 

 

Sekreteraren meddelar, att Kustmiljögruppens f.d. ordförande Rune Fransén i 

telefonsamtal per den 13 februari 2014 framställer önskemål om, att sekreteraren 

i likhet med tidigare år skall förelägga och presentera inför styrelsen ett förslag 

till årsredovisning för 2013. Arbetet påbörjas omedelbart med hänsyn tagen till 

omfattningen och den samlade och förändrade livssituation som sekreteraren har 

sedan nyåret 2014. 
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I början av vecka 8 erhåller sekretariatet balans- och resultaträkning av kassören, 

som efter genomgång reser frågetecken, då det bland annat gäller utbetald 

ersättning till PKN-Consulting för ställavgift för bandvagn och släp för 

vasstransport med uppstart Ragnabo och avslut Södra Kärr till ett belopp av 

4 750 kronor. I bokslutet och årsredovisningen för 2012 har föreningen 

reserverat ett belopp som uppgår till 6 000 kronor och som återfinns på 

balansräkningen som en interims post (not 2). 

 

I protokoll från den 4 september 2013, § 13188 meddelar ordföranden att det 

ekonomiska bidrag som Kalmarsundskommissionen erhållit av Havs- och 

vattenmyndigheten för att utvärdera möjligheterna till vasspelletering inrymmer 

såväl… 

- fakturan till PKN-Consulting på 4 750 kronor, som 

- premien på 5 000 kronor för det extraordinära ideella arbete som Magnus 

Rosenborg och Rune Fransén lagt ner för att utvärdera hanteringen, energinyttan 

och de ekonomiska förutsättningarna vid tillverkning av bränslepellets med vass 

som råvara. 

 

Vidare saknas i resultaträkningen för 2013 under intäkter specifikation av ovan 

nämnd premie på 5 000 kronor, som utbetalats från Torsås kommun.  

 

Sekreteraren hänvisar till tagna beslut i styrelsen 2013-09-04, § 13188 samt 

2013-10-02, § 13225 som berör frågeställningarna ovan. 

 

Sekreteraren har i avvaktan på kassörens utredning ändock använt sig utav den 

balans- och resultaträkning som översänts till sekretariatet, enligt principen att 

det är lättare att ändra än att behöva skriva helt nytt.  

 

Sekretariatet har per den 19 februari 2014 översänt på remiss ”första utgåvan av 

årsredovisning för 2013” till de ordinarie ledamöterna i styrelsen samt 

föreningens revisor Jan Hellman. 

 

Kassören redogör under överläggningen och som framkommer av paragrafen 

14037 ovan, att PKN-Consulting per den 21 februari 2014 återbetalat 3 800 

kronor exklusive moms för dubbelfakturerad inställelseavgift – faktura 422, 

betald av föreningen per den 24 juni 2013 för bandvagn med släp för 

bortforsling av vass med början i Ragnabo och avslut i Södra Kärr samt att 

PKN-Consulting återbetalt per den 25 februari 2014 del av utgående 

moms till föreningen med 355 kronor. 

 

Per den 25 februari 2014 häftar PKN-Consulting fortfarande med en skuld till 

föreningen avseende resterande del av utgående moms med 595 kronor. 
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Kassören överräcker till sekreteraren ny upprättad och reviderad resultaträkning, 

där det nu framgår på intäktssidan att… 

 

- Beloppet för fakturerade annonsplatser uppgår till 30 500 kronor. 

- Erhållit bidrag/premie på 5 000 kronor för nedlagt arbete med att utvärdera 

hanteringen, energinyttan och de ekonomiska förutsättningarna vid 

tillverkning av bränslepellets med vass som råvara, nu återfinns redovisat 

som en särskild post i resultaträkningen. 

 

Kassören ber att få återkomma med ny och reviderad resultat- och balansräkning 

när PKN-Consulting slutligt återbetalat hela den dubbelfakturerade räkningen på 

4 750 kronor. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge sekreteraren i uppdrag att på sidan 11 i översänd och föreslagen 

årsredovisning för 2013 rätta intäkterna för annonsplatser från 35 500 till 

30 500 kronor. 

 

 Sekreteraren skall slutligen uppdatera balans- och resultaträkning, när nya 

uppgifter lämnas av kassören. 

 

 Ordföranden på sidan 20 i den översända och föreslagna årsredovisningen 

för 2013 skall ge sina tankar inför verksamhetsåret 2014 och framtiden för 

Kustmiljögruppen. 

 

 

 

§ 14039 Kommunicera föreningsstämmans beslut från 2013-10-26, § 1338, ”om att 

inrätta en samrådsgrupp" vars mål är att öka aktivitetsgraden och  

sammanhållningen mellan medlemsföreningarna! 

 

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014, § 14012 framkom 

följande. Se även tidigare beslut 2013-12-04, § 13261. 

 

Sekreteraren anser att det är synnerligen viktigt för ett framgångsrikt resultat i 

detta beslutsärende taget av Föreningsstämman i oktober 2013, § 1338, att 

styrelsens ledamöter får en seriös, saklig och konstruktiv dialog mellan 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner. Det totala antalet deltagare inklusive 

värd/värdar bör inte överstiga 7 personer vid dessa träffar. 
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Sekreteraren erbjuder sig därför, att inbjuda kontaktpersonerna för Grämkulla 

Intresseförening, Södra Kärr Samfällighetsförening, Järnsida Stugägareförening, 

Björkenäs Stugförening och Norra Kärr Stugförening till en sammankomst i 

Södra Kärr den 13 februari 2014, klockan 18.00 hos Karl-Gustaf Eklund. 

 

I samma anda och tankegång erbjuder sig Pia Prestel och Kennert Täck att 

inbjuda kontaktpersonerna för Norragårdens Samfällighetsförening, Ragnabo 

Miljö- och Samfällighetsförening och Miljöföreningen Södra Ragnabo. 

 

Föreningar som kvarstår att ta kontakt och genomföra träffar med är … 

 

 Gunnarstorps Miljöförening, Djursviks hamnförening, Djursviks 

Samhällsförening och Djursviks stugförening. 

 Torsås Naturskyddsförening, Yrkesfiskarna, Bergkvara Hembygdsgille och 

Kärrabo Kustvårdsförening. 

 

För de ovanstående två träffarna finns f.n. ingen/inga värd/värdar. 

 

Vid samtliga träffar skall Kustmiljögruppens nye ordförande närvara. 

 

 Styrelsen beslutar med acklamation, att 

 

 Ställa sig bakom sekreterarens förslag till hur föreningsstämmans beslut från 

den 26 oktober 2013, § 1338 skall kommuniceras ut till medlems- 

föreningarna. 

 Även vid detta tillfälle få en möjlighet till en seriös, saklig och konstruktiv 

dialog mellan medlemsföreningarnas kontaktpersoner och representanter för 

styrelsen om hur samarbetet kan fördjupas och se ut framöver enligt de 

tankar som ordföranden John Bräutigam ger uttryck för i sitt Nyhetsbrev för 

januari månad 2014. 

 

  

Vid dagens överläggning den 25 februari 2014 med styrelsen 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. 

 

 Sekreteraren meddelar, att den träff som styrelsen tog beslut om vid sitt 

sammanträde den 22 januari 2014 har genomförts hos sekreteraren med närvaro 

av John Bräutigam och Pia Prestel som auskultant och framtida värd för 

kommande träffar med kontaktpersonerna. 
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 Grämkulla Intresseförening representerades av Reine Axelsson och Connie 

Ohlsson. 

 

 Södra Kärr Samfällighetsförening representerades av Roland Blomqvist. 

 

 Från Järnsida Stugägareförening fanns ingen kontaktperson närvarande. 

 

 Björkenäs Stugförening representerades av Ulf Svensson. 

 

 Norra Kärr Stugförening representerades av Thommy Eventorn. 

 

 Bergkvara Samhällsförening representerades av Ove Lindh. 

 

 Under drygt tre och en halv timme utbyttes många tankar, som kommer att ligga 

som grund till styrelsen arbete framöver. 

  

En uppsummering av informationsträffen styrker styrelsens tidigare känsla och 

uppfattning om, hur viktigt det är att mötas och utbyta erfarenheter på ett lite 

mer informellt sätt. I mindre grupper kommer deltagarna till tals, vågar delge 

sina reflektioner om miljön i och kring kustvattnet, vattenstrukturen och 

vattenkvalitén utmed kustremsan i Torsås kommun. Ledamöterna som 

representerade styrelsen vid träffen var av en samfälld uppfattning, att träffen 

utgjorde en god investering för framtiden inte minst mot bakgrund av att okända 

ansikten kom samt att nya kontakter och relationer kunde få se dagens ljus, där 

ingen kunde känna sig ”ditsläpad” enligt John Bräutigam. Samtalen gav också 

vid handen att, förutsättningarna för ett aktivt kustmiljöarbete varierar kraftigt 

mellan medlemsföreningarna. 

 

 I enlighet med tidigare fattat beslut från den 22 januari 2014 erbjuder sig i 

samma anda och tankegång Pia Prestel och Kennert Täck, att inbjuda 

kontaktpersonerna för Norragårdens Samfällighetsförening, Ragnabo Miljö- 

och Samfällighetsförening och Miljöföreningen Södra Ragnabo till en 

”mingel-kväll” tisdagen den 1 april 2014 med början klockan 18.30. 

 

 John Bräutigam har för avsikt att genomföra en träff med Gunnarstorps 

Miljöförening, Djursviks hamnförening, Djursviks Samhällsförening och 

Djursviks stugförening under våren, men dock före ”Vårträffen 2014”. 

 

Föreningar som kvarstår att ta kontakt och genomföra en träff med är … 

 

 Torsås Naturskyddsförening, Yrkesfiskarna, Bergkvara Hembygdsgille och 

Kärrabo Kustvårdsförening samt Järnsida Stugägareförening. 
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För den ovanstående träffen finns f.n. ingen värd. 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Fortsätta på den inslagna vägen under våren 2014, så att samtliga 

medlemsföreningar på ett mera informellt sätt får träffa varandra. 

 

 Det även måste utses en värd för medlemsföreningarna Torsås 

Naturskyddsförening, Yrkesfiskarna, Bergkvara Hembygdsgille och Kärrabo 

Kustvårdsförening samt Järnsida Stugägareförening under våren 2014. 

 

 Genom sin ordförande John Bräutigam att tacka Karl-Gustaf Eklund för ett 

bra initiativ, som öppnat dörrar för ett mer aktivt arbete mellan 

medlemsföreningarna och styrelsen för Kustmiljögruppen. 

 

 

 

§ 14040 Verksamhetsplan för 2014 enligt beslut på föreningsstämman 2013-10-26,  

§ 1337. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014, § 14013 framkom 

följande. 

 

 Sekreteraren redogör kort för hur den verksamhetsplan för perioden  

201306 – 201312 är uppbyggd och vilka nya och gamla ärenden som den 

innehåller. Nya ärenden har den benägenheten att rulla över till kommande 

verksamhetsplaner och blir på så sätt ”gamla” även om de har en hög 

aktualitetsgrad. 

 

Se förteckning av ”nya” och ”gamla” verksamhetspunkter nedan. 

 

A - Nya verksamhetspunkter 201306–201312.  

 

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

         Ej påbörjat. Se för övrigt § 14025 i detta protokoll, 2014-01-22. 

A:02 Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till  

         Engelska, är redan genomfört.  

A:03 Genomförande av en intressant kustmiljödag för våra  

        ”Vänföretag ” som ekonomiskt stödjer vår verksamhet, är redan 

        genomförd under ”Höstträffen 2013” under rubriken ”Kommer vi att 

        vilja bada i Östersjön i framtiden”?  
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A:04 Slamsugning av mindre badplatser – tidsplanering och 

        ansökningshandlingar. Pågående. 

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

         kommun som rinner ut i Kalmarsund. Pågående.  

        Se protokoll 2013-09-04, § 13194 samt även i detta protokoll § 14014. 

 

B - Verksamhetspunkter, som för perioden 201306–201312 fortfarande 

       är aktuella.  

 

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

         alkylatbensin, är redan genomfört och utvärderat.  

        Se protokoll 2013-09-01, § 13192. 

B:02 Revidering av Kustvårdsplan 2013-2016 (Vattenvårdsplan) pågående.  

B:03 Utbildning av miljöambassadörer. Ej påbörjat. 

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

         intressanta och relevanta teman för medlemsföreningarna. Pågående. 

B:05 Vasslåtter. Pågående. Se protokoll 2013-09-04, § 13193. 

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

         vasspelletstillverkning – beräknas att vara avslutat i augusti 2013, är 

         redan genomfört och utvärderat. Se protokoll 2013-09-04, § 13188. 

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

         som Vattenrådet inbjuder till. Pågående. 

B:08 Torsås Kustmiljögrupp deltar som referensgrupp för Torsås kommuns 

         Va-planprocess. Pågående. 

B:09 Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 2 i Vision 

         Bergkvara (VB). Pågående. 

B:10 Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av Genomströmnings- 

          projekt Södra Kärr i samverkan med Torsås kommun i ett helhetstänk 

          för Grisbäckens mynningsområde ur vattenmiljö- och fiskesynpunkt i 

          en grund och delvis instängd vik av Kalmarsund!  LOVA-ansökan via 

          Länsstyrelsen i Kalmar län. Pågående. 

 

Roland Blomqvist knyter an till temat ”Vågar vi bada i Östersjön i en framtid 

från ”Höstträffen 2013”, då professor Catherine Legrand från Linnéuniversitetet 

gav oss närvarande många och intressanta infallsvinklar och tillämpliga svar på 

frågeställningen ovan. Särskilt erinrar sig Roland B om de biologiska effekterna 

på det marina livet av alla de oanvända mediciner som spolas ner i 

toalettstolarna och/eller ”kissas” ut och som slutligen når i vår trakt Kalmarsund 

och Östersjön via reningsverken, som ännu inte har etablerad förmåga att ta 

hand om de farmakologiska substanserna på molekylnivå. 

 

När nu arbetet med att revidera Verksamhetsplanen för 2014 påbörjas, bör det 

finnas med en verksamhetspunkt där såväl kontaktpersonerna i 
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medlemsföreningarna såväl som allmänheten bjuds in till en ”minikonferens” i 

detta angelägna ämne. Denna ”minikonferens” behöver nödvändigtvis inte vara 

förlagd till de återkommande ”Vår- och Höstträffarna”. 

 

Roland B erbjuder sig att ta fram en skiss och konkretisera sitt förslag om, när 

och hur kopplat till en ekonomisk kalkyl, en sådan ”minikonferens” kan se 

dagens ljus i Torsås. I förslaget skall det även framgå utkast till inbjudan, ev. 

informationsmaterial, lokal mm. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Presidiet skall träffas omgående för att revidera och komplettera den 

verksamhetsplan vars bäst-före-datum gick ut 2013-12-31 och som skall 

redovisas för styrelsen vid februarisammanträdet. 

 Presidiet skall beakta den redovisning som Roland B kommer att presentera 

för styrelsen, då det gäller ”minikonferensen” i Torsås i samband med att 

verksamhetsplanen för 2014 utarbetas. 

 

 

                Vid dagens överläggning den 25 februari 2014 med styrelsen 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. 

 

 Sekreteraren redogör för, att presidiet träffats fredagen den 14 februari 2014 och 

  att ett av ärendena vid detta möte var att dra upp riktlinjerna för reviderings- 

                      arbetet och framtagande av en uppdaterad verksamhetsplan för 2014, där redan 

  genomförda verksamhetspunkter bereds plats för nya och pågående verksam- 

                  hetspunkter revideras, uppdateras och modifieras efter nya förutsättningar. 

 

 Sekreteraren presenterar presidiets förslag till verksamhetsplan för 2014 med 

  fyra helt nya verksamhetspunkter A:01 – A:04, som anges och presenteras 

  nedan på sidorna 04 – 07 och omfattar… 

 

A:01 – Framtagning av ny, reviderad och uppdaterad informationsbroschyr, 

utgåva nr 3, ”Våren 2014”.  

Se tidigare beslut i detta ärende 2014-01-22, § 14025 samt punkten A:01 på 

sidan 4 i verksamhetsplanen för 2014. 

 

Ordföranden meddelar, att han per den 19 februari 2014 översänt utarbetet 

förslag till informationsbroschyr, som finns i diariet med samma datum till 

ledamöterna, och har för avsikt att till den 28 februari 2014, även ta fram ett 
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förslag till inbladning, som kommer att finnas i diariet med samma datum. 

Inbladningen kommer att bestå utav ett dubbelsidigt A-5 format, där det på ena 

sidan finns bilder i färg på styrelsens ledamöter och på den andra sidan en 

förteckning på de sponsorer ”vänföretag som stödjer Kustmiljögruppen 

ekonomiskt för perioden 2013-2015. 

 

 A:02 – Övergripande miljökampanj för individuell reflektion under 

verksamhetsåret. Se punkten A:02 på sidan 4 i verksamhetsplanen för 2014. 

 

Denna verksamhetspunkt kommer att breddas, förtydligas och göras mera 

allmängiltig än nuvarande skrivning i Verksamhetsplan 2014 på sidan 5. 

Det är ordföranden som är författare till den övergripande miljökampanjen 

under 2014 och det åligger sekreteraren att uppdatera Verksamhetsplanen, när 

material finns. 

 

A:03 – ”Minikonferens” i en angelägen vattenmiljöfråga. 

Se punkten A:03 på sidan 5 i verksamhetsplanen för 2014. 

 

Med hänvisning till att Roland Blomqvist inte är närvarande kommer denna 

verksamhetspunkt A:03, att komma upp till behandling vid styrelsen 

sammanträde den 25 mars 2014. 

 

 A:04 – Kustmiljögruppen samverkar med bildningsförvaltningen och 

miljökontoret i kust- och vattenmiljöfrågor för eleverna i förskolan, årskurs 6 

samt årskurs 7 och 9. 

Se tidigare beslut i detta ärende 2013-10-30, § 13244 resp. 2014-01-22, § 14015 

och inkommen handling i diariet 2013-12-20 samt punkten A:04 på sidan 6 i 

verksamhetsplanen för 2014. 

 

Med hänvisning till att Roland Blomqvist inte är närvarande kommer denna 

verksamhetspunkt A:04, att komma upp till behandling vid styrelsen 

sammanträde den 25 mars 2014. 

 

 

 I ”Verksamhetsplanen för 2014” är de fyra nya verksamhetspunkterna kort 

beskrivna och kommer att återfinnas som bilagor till verksamhetsplan 2014, där 

den ansvarige styrelseledamoten får möjlighet att i ord, tankar och bilder 

beskriva hur och på vilket sätt verksamhetspunkten skall genomföras. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 När styrelsens ledamöter har färdigt material att presentera i 

”Verksamhetsplan 2014”, så åligger det sekreteraren enligt detta beslut, att 

skyndsamt uppdatera såväl hemsidan som linjalrubriken ”Om oss”, såväl 

som Länklistan och den skrivna verksamhetsplanen. 

 

  

 

§ 14041 Dikesinventering utmed kuststräckan i Torsås kommun  

 

 Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014, § 14014 framkom 

följande. Se även tidigare beslut i detta ärende 2013-09-04, § 13194 samt 

punkten B:03 på sidan 10 i ”Verksamhetsplanen för 2014”. 

 

Ordföranden redogör för de samtal sedan årsskiftet som han haft med Pernilla 

Landin, sekreterare i vattenrådet i detta ärende med tonvikt lagd på att 

Kustmiljögruppen är en ”paraplyorganisation” för sina medlemsföreningar och 

inte operativ i detta beslutsärende. 

 

Även om styrelsens tidigare beslut från den 21 mars 2013, § 13090, fortfarande 

har bärighet är det synnerligen viktigt att poängtera att Kustmiljögruppens 

medverkan dock förutsätter, att de olika medlemsföreningarna från norr till söder 

längs kuststräckan självständigt och av egen kraft bisträcker med information 

om vilka och hur många diken de har inom sitt geografiska område som mynnar 

ut i Kalmarsund. Mera djupgående analyser av pH-värden och den biologiska 

mångfalden av mikroorganismer är inte nödvändigt i denna första runda av 

dikesinventeringen. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Detta beslutsärende skall kopplas till vad som anförts och beslutats om under 

§ 14012 i detta protokoll. 

 Vad som framgår av sista stycket på föregående sida före styrelsen beslutar 

att skall även fortsättningsvis ha bärighet i den fortsatta handläggningen i 

detta ärende vad avser dikesinventeringen utifrån Kustmiljögruppens 

ställningstaganden. 

 Kustmiljögruppens styrelse förutsätter medverkan från alla 

medlemsföreningar i detta så viktiga inventeringsarbete av diken som rinner 

ut i Kalmarsund och hela kustmiljön i Torsås kommun. 

 Skulle det mot förmodan visa sig att någon medlemsförening inte genomför 

sitt inventeringsarbete kommer inte styrelsen att agera vidare. 
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 Ge sekretariatet i uppdrag att via mail översända beslutsparagrafen till 

Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet, Torsås kommun. 

 

 

                Vid dagens överläggning den 25 februari 2014 med styrelsen 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. 

 

Sekretariatet erbjuder sig, att vid två tillfällen under våren/försommaren 2014 

inbjuda i skarpt läge till en dikesinventering i två medlemsföreningar för att 

uppmuntra de olika kontaktpersonerna, som behöver stöd i sitt arbete.  

 

Vid dessa två tillfällen är alla kontaktpersoner välkomna, för att sedan på 

hemmaplan göra sin egen hemläxa för att bidra med kunskap till hur det 

verkligen ser ut ur miljösynpunkt beträffande läckaget av närsalter ut till 

Kalmarsund. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Att sekretariatet vid två tillfällen under våren/försommaren 2014 skall ta 

initiativ till att inbjuda i skarpt läge till en dikesinventering i två 

medlemsföreningar för att uppmuntra de olika kontaktpersonerna, som 

behöver stöd i sitt arbete.  

 

 Vid dessa två tillfällen är alla kontaktpersoner välkomna, för att sedan på 

hemmaplan göra sin egen hemläxa för att bidra med kunskap till hur det 

verkligen ser ut ur miljösynpunkt beträffande läckaget av närsalter ut till 

Kalmarsund. 

 

 Sekretariatet skall kontakta Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet för att 

åtminstone vid ett tillfälle få henne att medverka. 

 

 Hur kartläggningen skall gå till framgår och presenteras i utkastet till 

”Verksamhetsplan 2014” med början på sidan 11. 

 

 Målsättningen är att åtminstone 10 medlemsföreningar skall ha genomfört en 

dikesinventering inom sina geografiska områden under 2014. 
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§ 14042 Slamsugning av mindre badplatser – tidsplanering och ansökningshandlingar. 

 

Under dagens överläggning med styrelsen den 25 februari 2014 framkommer 

följande. 

 

Sekreteraren hänvisar till ”Verksamhetsplanen för 2014”, punkten B:01 på sidan 

9 där det bland annat framkommer… 

 

Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening, är en av de 17 medlemsföreningarna 

inom Kustmiljögruppen, som beräknar att inom sitt geografiska område under 

mars månad 2014 genomföra slamsugning av sjöbottnen vid Ekkläppen.  

 

Samtliga tillstånd från Länsstyrelse, Torsås kommun, mark- och vattenägare 

samt de som äger fiskerätt inom området blev klara under senhösten 2013. De 

upptagna sedimentmassorna skall deponeras på en intilliggande åker.  

Det är Jan-Ingmar Rosenblad inom medlemsföreningen som har varit 

koordinator för projektet från idé till att nu slutliga tillstånd erhållits. 

 

Jan-Ingmar R har erbjudit sig att berätta om vandringen från själva idén till 

färdiga tillstånd för de aktörer som är intresserade. Tidpunkten för själva 

slamsugningen kommer att vara förlagd till en helg, vilket skulle innebära att 

flera medlemsföreningars kontaktpersoner skulle kunna få ta del av Jan-Ingmars 

kunskaper och erfarenheter för sina egna ”slamprojekt” samtidigt som de i 

skarpt läge kunde få se hur Truxorn arbetar.  

 

Sekreteraren meddelar att presidiet kommer att träffa Jan-Ingmar Rosenblad hos 

Pia Prestel, torsdagen den 27 februari 2014, klockan 18.00 för att få ta del av 

den väg som medlemsföreningarna måste vandra från idé till färdiga tillstånd för 

slamsugning och deponi. 

 

Sekretariatet har på hemsidan under linjalrubriken Projekt/planer på 

länkadressen… 

http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-

varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/  

 

… nedtecknat minnesanteckningar och skannat in de officiella anmälningar och 

ansökningshandlingar som krävs för att tillstånd skall beviljas både av 

Länsstyrelsen i Kalmar län och av Torsås kommun.  

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/
http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/
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Styrelsen beslutar att 

 

 Sekretariatet skall informera samtliga kontaktpersoner i de 17 

medlemsföreningarna och inbjuda dessa via mail, när och hur slamsugning 

vid badplatsen på Ekkläppen skall äga rum.  

 

 

 

§ 14043 Havs- och Vattenforum i Göteborg 21 maj 2014. 

  

 Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014, § 14016 framkom 

följande.  

 

Styrelsens ledamöter ställer sig mycket positiva till att delta även under 2014 vid 

Havs- och Vattenforums kongress i Göteborg. 

 

Inbjudan har inkommit från Havs- och Vattenmyndigheten och återfinns dels i 

diariet 

 

2014-01-29 

Inkommer mail (PDF) från Frida Hagström, Havs- och vattenmyndigheten i 

Göteborg medinbjudan (PDF) till Havs- och Vattenforum 2014. 

 

och under ”senaste nytt” på hemsidans första sida på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/valkommen-pa-havs-och-vattenforum-2014-i-

goteborg-anmalan-oppnar-den-22-februari-2014/  

 

Anmälan att deltagande i konferensen är öppen fr.o.m. den 22 februari 2014. 

 

Styrelsen beslutar som ett inriktningsbeslut att 

 

 Under förutsättning att extern finansiering via exempelvis 

Kalmarsundskommisionen och/eller Vattenrådet i Torsås kommun kan 

ordnas, så skall Kustmiljögruppen vara representerad av 2-3 personer. 

 Kustmiljögruppen skall vara representerad av sin ordförande John 

Bräutigam, kassören Kennert Täck och ledamoten Roland Blomqvist. 

 Erforderligt presentationsmaterial framtages av deltagarna. 

 

 

Vid dagens överläggning den 25 februari 2014 med styrelsen går ordföranden 

igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som 

effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Inbjudan-till-Havs-och-Vattenforum-i-G%C3%B6teborg-2014-05-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Boka-in-Havs-och-vattenforum.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/valkommen-pa-havs-och-vattenforum-2014-i-goteborg-anmalan-oppnar-den-22-februari-2014/
http://www.kustmiljogruppen.org/valkommen-pa-havs-och-vattenforum-2014-i-goteborg-anmalan-oppnar-den-22-februari-2014/
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Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

 Sekreteraren påpekar att detta ärende återfinns i ”Verksamhetsplanen för 2014” 

  med början på sidan 16 under rubriken – deltagande i nationella konferenser, 

  symposier och lokala evenemang. 

 

 Ordföranden har för avsikt att deltaga i vattenkonferensen, då hans kostnader 

  kommer att begränsas till själva kurskostnaden, då eget boende kan anordnas. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ordföranden skall kontakta Susanna Minnhagen, sekreterare i 

Kalmarsundskommissionen och efterhöra om de har möjlighet att helt eller 

delvis sponsra kursavgiften. 

 

 Skulle mot förmodan Kalmarsundskommissionen inte kunna bidrag med 

några ekonomiska medel bör Kustmiljögruppen, så tillvida att extern 

sponsring inte går att hitta, skapa utrymme i den egna budgeten för 

ordförandens kursavgift. 

 

 Kennert Täck skall kontakta Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och 

efterhöra om Vattenrådet i Torsås kommun kan sponsra två platser som avser 

totalt paket av kursavgift, resor och logi. 

 

 

 

§ 14044 ”Vårträff med medlemsföreningarna samt årsmöte”  

 

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014, § 14018 framkom 

följande. 

 

Många intressanta tankar och idéer kommer upp om engagerande teman för 

 ”Vårträffen” med medlemsföreningarna för att motivera och skapa intresse 

kring det ideella arbete som medlemsföreningarna bedriver inom sina 

geografiska kustområden i Torsås kommun. Ordföranden önskar se en 

profilinsats utifrån ett holistiskt miljötema, när planeringen inför Vårträffen 

2014 nu på allvar sätter igång och kommer upp på nästa styrelsesammanträde i 

februari. 
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 Ordföranden erbjuder sig att till nästa styrelsemöte i februari komma med 

  förslag till styrelsen på olika och intresseväckande teman med målsättningen att 

  även Vattenrådet kan vara en aktiv medaktör. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Vårträffen/årsmötet med medlemsföreningarna kommer att ske lördagen den 

24 maj 2014. 

 Ordföranden till nästa styrelsemöte den 25 februari 2014 skall presentera för 

styrelsen olika och intresseväckande teman för ”Vårträffen 2014”. 

 Ordföranden skall även kontakta Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

om intresse finns både till medfinansiering och till aktiv medverkan i ett 

intressant miljötema på ”Vårträffen”. 

 Första försäljningsdagen på Kustmiljögruppens vårlotteri skall ske på 

”Vårträffen”. 

 

 

Vid dagens överläggning den 25 februari 2014 med styrelsen 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. 

 

 Sekreteraren påpekar att detta ärende återfinns i ”Verksamhetsplanen för 2014” 

  med början på sidan 13, punkten B:05. 

 

  

Styrelsen beslutar att 

 

 Sekreteraren skall bevaka detta ärende, när det finns underlag för vidare 

beslut i styrelsen. 

 

 

 

§ 14045 Enskilda avlopp i Torsås kommun. 

 

Under dagens överläggning med styrelsen den 25 februari 2014 framkommer 

följande. 

 

 Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam skickar via mail en fråga till 

  Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, som återfinns i diariet 2014-01-25, 

        och som lyder…  
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”Jag skulle vilja ta del av material som belyser situationen angående enskilda 

  avlopp i Torsås kommun. Jag tänker på inventeringar, åtgärdsprogram,  

 handlingsplaner eller dyligt. Både utredningsmaterial och ev. policybeslut som 

  tagits av kommunstyrelse eller fullmäktige. 

 

Tidsperioden kan jag inte direkt ange, men det bör vara material som har bäring 

på hur kommunen ser på frågan nu liksom ev. utredningsprogram eller 

åtgärdsprogram som är pågående eller avslutade under de senaste 5 åren”. 

 

I mail 2014-02-03 , som återfinns i diariet med samma datum, översänder 

ordföranden John Bräutigam inkomna handlingar från Pernilla Landin till 

sekretariatet. 

 

# Tematisk översikt till Ö-plan för vatten och avlopp, Torsås kommun. 

Områdesvisa ställningstaganden. (PDF) Samrådshandling 201312xx. 

# Policy för enskilda avlopp i Torsås kommun. (PDF) 

# Information om avloppsinventering i Torsås kommun 2005-2012. (PDF) 

# Tematiskt tillägg till Ö-plan för vatten och avlopp, Torsås kommun. (PDF)  

 

 John Bräutigam, Kustmiljögruppens nye ordförande ”har många funderingar 

kring denna beslutsparagraf vad avser de enskilda avloppens stora betydelse för 

hur det ser ut med kustvattnet”.  

 

Jämför även med vad som anförts och beslutats om i paragraf 14047 i detta 

protokoll – ”Kustmiljögruppens remissvar på Torsås kommuns VA-plan”. 

 

Ledamöterna i styrelsen för en dialog med olika infallsvinklar och 

frågeställningar som tar sig uttryck enligt nedan. 

 

- Hur ser egentligen tillståndet ut i kommunen, då det gäller de enskilda 

avloppen? 

- Vad har gjorts? 

- Vilka fastigheter har fått dispens och med vilka argument? 

- Hur går man vidare långsiktigt för att politiskt inte slappna av i sin 

motivation? 

- Följa upp, våga tänka nytt, skruva upp takten i åtgärdsprogrammen, vilket 

kommer att återfinnas i Kustmiljögruppens remissvar på VA-planen, men 

även i ”de goda samtalen”, som förs i Vattenrådet, i Kustmiljögruppens 

Nyhetsbrev och inte minst föreningens Årsredovisning! 

- Hur skall alla goda förslag och idéer som finns kopplade till den kommande 

VA-planen förverkligas? 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/+%C3%BBP_VAplankarta201311201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/+%C3%BBP_VAplankarta201311201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/policy-enskilda-avlopp-08_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Sammanst+%C3%B1llning-avloppsinventering-av-Per-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/SR_+%C3%BBPva_karta_20131210.pdf
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Styrelsen beslutar att 

 

 Vad som sagts i de sex strecksatserna ovan innebär, att Kustmiljögruppen 

kommer att ha dessa infallsvinklar och frågeställningar under sin radar för att 

se hur VA-policyen implementeras och följs upp av kommunen i beslut 

tagna av de olika politiska nivåerna. 

  

 

 

§ 14046 Kommunala reningsverk i Torsås kommun. 

 

Under dagens överläggning med styrelsen den 25 februari 2014 framkommer 

följande. 

 

 Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam skickar via mail en fråga till 

  Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, som återfinns i diariet 2014-01-27, 

        och som lyder…  

 

”Jag önskar få uppgift om vilka kommunala avloppsreningsverk som finns i 

Torsås kommun, vilka reningssteg de är utrustade med samt mätdata för de 

variabler som ingår i det ordinarie övervakningsprogrammet. Det senare bör 

täcka en period som avser minst ett år, men kan vara över en längre period om 

materialet är sammanställt på ett sådant sätt. Det behöver framgå av materialet 

vilka gränsvärden som är satta för de olika variablerna. 

Om övervakningsprogrammet visat mätdata utanför uppsatta gränsvärden önskar 

jag också en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 

avvikelserna eller andra överväganden som gjorts med anledning av 

avvikelserna. 

 

Sedan kallelse utgått till ledamöterna så har en inkommen handling i rubricerat 

ärende nått diariet per den 24 februari 2014 och som återfinns nedan… 

 

2014-02-24 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen med begäran om att handlingar avseende reningsverket i 

Bergkvara från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun läggs in i 

diariet. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Beg%C3%A4ran-om-handlingar-2014-02-24.pdf
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Styrelsen beslutar att 

 

 Sekreteraren skall skyndsamt lägga in inkomna och vidarebefordrade 

handlingar från Kustmiljögruppens ordförande i diariet, då det från Torsås 

kommuns sida utlovats, att dessa handlingar senast den 28 februari 2014 

skall vara expedierade. 

 

 Detta ärende skall även vara med på föredragningslistan vid styrelsens 

sammanträde den 25 mars 2014. 

 

 

 

 

§ 14047 Remiss av Torsås kommuns Va-plan 

 

Under dagens överläggning med styrelsen den 25 februari 2014 framkommer 

följande. 

 

Kustmiljögruppens f.d. ordförande Rune Fransén meddelar i mail till 

sekretariatet att det kommer att hållas två informationsmöten för allmänheten 

den 24 respektive 25 februari 2014, klockan 18.30 på Centrumbiografen i 

Torsås. 

Informationen nedan är hämtad från Torsås Kommuns hemsida på länken... 

http://www.torsas.se/Pages/Page.aspx?pageId=2370  

 

Vatten- och avloppsplan, tillägg till översiktsplan för Torsås kommun.  

 

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för kommunens vatten- och avlopp har 

tagits fram och lämnas nu för samråd fr.o.m. tisdagen den 11 februari t o m 

fredagen den 7 mars 2014.  

 

Planen föreslår bland annat nya allmänna verksamhetsområden för vatten- och 

avlopp. Dessa är Kvilla, Trankvill, Gullaboås, Övraby, Södra Torsås samt 

Kyrkebo och Petamåla. Vid en förtätning kan även Fulvik, Gunnarstorp, Påboda 

och Månstorp vara aktuella.  

http://www.torsas.se/Pages/Page.aspx?pageId=2370 
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Efter samrådsskedet kommer ett nytt förslag att utarbetas där hänsyn tagits till 

inkomna synpunkter. Därefter kan planhandlingarna bli föremål för utställning 

och synpunkter kan åter lämnas. 

  

Efter utställning lämnas förslaget på vatten- och avloppsplan till 

kommunfullmäktige för beslut om antagande tillsammans med ett förslag på 

tidssatt åtgärdsplan för de föreslagna förändringarna. Vatten- och avloppsplanen 

kommer sedan att ligga till grund för beslut om nya verksamhetsområden.  

När verksamhetsområdena antagits är lagstiftningen tvingande för såväl 

kommun som enskild fastighetsägare. Vid verkställande enligt tidsplan 

kommer de fastigheter som ingår i de allmänna verksamhetsområdena att 

anvisas en anslutningspunkt för vatten- och avlopp och en avgift kommer att 

debiteras. 

 

Samrådsmöten kommer att hållas den 24 och 25 februari 18.30 i 

Centrumbiografen, Karlskronavägen 3, Torsås. 

 

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget skall göra det skriftligen till 

Bygg- och miljönämnden, Torsås kommun, 385 25 Torsås. Synpunkterna skall 

ha kommit in till Bygg- och Miljönämnden senast fredagen den 7 mars 

2014. 

 

Den som inte senast under utställningsskedet framfört synpunkter på förslaget 

kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta vatten- och avloppsplanen. För 

mer information kan kontakt tas med planarkitekt Fredrika Ternelius  

0486-33205 eller VA-ingenjör Nina Johansson 0486-332 15. 

  SAMRÅD 

 »Planbeskrivning vatten- och avloppsplan 

»Plankarta vatten- och avloppsplan 

 

Rune Fransén meddelar sekretariatet via telefon torsdagen den 13 februari 2014, 

att han efter förfrågan från sekreteraren gärna ställer upp, hjälper till och 

medverkar i, att till styrelsen lämna förslag på remissvar från Kustmiljögruppen. 

Remissvar i form av synpunkter skall vara Bygg- och Miljönämnden tillhanda 

senast fredagen den 7 mars 2014. 

http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/planer/%C3%B6p_va/sr_pb_opva_2013_12_10.pdf
http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/planer/%C3%B6p_va/sr_pk_opva__2013_12_10.pdf
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 Rune Fransén kontakter ledamoten Pia Prestel på telefon samma dag som 

  styrelsen sammanträder och lämnar då följande tankar som bör vara med i 

  Kustmiljögruppens remissvar på Torsås kommuns VA-plan. 

- Bra plan och ett viktigt dokument. 

- Positivt med en VA-plan som fastställs. 

- När nya verksamhetsområden kommer till innebär det inte med automatik, 

att dessa skall anslutas till kommunalt VA. Olika typer av moderna 

gemensamhetsanläggningar håller på att tas fram som uppfyller 

morgondagens miljökrav. 

- Om inget görs så kommer avloppsvattnet att nå recipienten och slutligen 

kustvattnet. 

- Det är viktigt att VA-planen genomförs och inte enbart blir en 

”hyllvärmare”. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge ordföranden i uppdrag, att på delegation lämna Kustmiljögruppens 

remisvar på Torsås kommuns VA-plan före den 7 mars 2014. 

 

 

  

 

Informationsärenden §§ 14048 – 14049 

 

§ 14048 Genomgång av och ev. utsortering av utställningsmontrar. 

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014, § 14029 framkommer 

följande tankar. 

 

Sekreteraren meddelar att CD-skivan med fotografier över informations- 

   innehållet på utställningsmontrarna nu nått sekretariatet, varför en 

  kompletterande utvärdering av kvalité och läsbarhet känns nödvändigt innan 

  utställningsmontrarna utrangeras. 

 

Styrelsen beslutar att 

 



25 

 

 Presidiet får avgöra om CD-skivan uppfyller de krav på informationsmässig 

vederhäftighet och läsbarhet som kan anses skäligt för att informations- 

materialet skall utrangeras. 

 

Vid dagens överläggning den 25 februari 2014 med styrelsen 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. 

 

Sekreteraren meddelar, att Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam 

skriver i mail till sekretariatet 2014-02-18, som finns i diariet med samma 

datum, följande… 

 

”Jag har tittat på Dvd:n med utställningsmaterial och allt ser bra dokumenterat 

ut. Min känsla är att det är ganska utdataerat och chansen att det kommer att 

återanvändas är minimal”.  

 

 Styrelsen beslutar att 

 Det utställningsmaterial som återfinns på sekreterarens vind och som 

omnämns i beslutsparagrafen ovan skall utsorteras. 

 

 

§ 14049 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på 

hemsidan för perioden 2014-01-23 – 2014-02-25.  

Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte under 

överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 

 

Beslutar styrelsen att 

 Lägga informationsärendena till handlingarna. 

 

Klicka på den blå länken för att ta del av de inkomna handlingarna. 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014/  

  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014/
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2014-01-23 

Centralt utskick av... 

Nyhetsbrev för januari 2014 (PDF) via... 

# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, 

# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer samt 

# mail (PDF) till de exekutiva personer inom myndigheter, 

organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista. 

 2014-01-29 

Inkommer mail (PDF) från Frida Hagström, Havs- och vattenmyndigheten i 

Göteborg medinbjudan (PDF) till Havs- och Vattenforum 2014. 

 2014-01-29 

Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med inbjudan till 

diskussionsafton torsdagen den 30 januari 2014, klockan 18.30. Plats 

turistbyrån - Gökalund med anledning av projektet "Service skapar 

tillväxt: Servicepunkt Bergkvara". 

 2014-02-02 

Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin med anledning av att 

sekretariatets expedition av styrelsens beslutsparagraf 14017, 2014-01-22 - 

"Bergkvara-dagen den 29 maj 2014". 

 2014-02-03 

Inkommer svarsmail (PDF) från Renate Foks, Östkustens vattensamling 

med anledning av sekretariatets förfrågan om och ev. när 

bildmaterialet/Powerpoint presentationerna som presenterades på den 

halva temadagen den 25 januari kommer att sändas ut till deltagarna.  

 

 2014-02-03 

Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Fransén, f.d. ordförande i 

Kustmiljögruppen med svar på sekretariatets förfrågan om Va-

planprocessen som Kustmiljögruppen deltagit i som referensgrupp skall 

vara med i Verksamhetsplanen för 2014. 

 2014-02-03 

Inkommer mail (PDF) från Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam 

med rubriken "lite info om avlopp, som Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet översänt och som omfattar... 

# Tematisk översikt till Ö-plan för vatten och avlopp, Torsås kommun. 

Områdesvisa ställningstaganden. (PDF) Samrådshandling 201312xx. 

# Policy för enskilda avlopp i Torsås kommun. (PDF) 

# Information om avloppsinventering i Torsås kommun 2005-2012. (PDF) 

# Tematiskt tillägg till Ö-plan för vatten och avlopp, Torsås kommun. (PDF) 

   Samrådshandling 20131210. 

# Uppföljning av enskilda avlopp 2013 till januari 2014 i Torsås kommun. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Nyhetsbrev-Kustmilj%C3%B6gruppen-januari-20141.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Nyhetsbrev-januari-2014-till-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Nyhetsbrev-januari-2014-till-v%C3%A4nf%C3%B6retagen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Nyhetsbrev-januari-2014-till-exekutiva-personer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Inbjudan-till-Havs-och-Vattenforum-i-G%C3%B6teborg-2014-05-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Boka-in-Havs-och-vattenforum.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Projekt-Service-skapar-tillv%C3%A4xt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Svarsmail-2014-02-02-med-anledning-av-exp.-av-%C2%A7-14017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Powerpointpresentationer-den-25-januari-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Va-planprocessen-Verksamhetsplan-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/+%C3%BBP_VAplankarta201311201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/+%C3%BBP_VAplankarta201311201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/policy-enskilda-avlopp-08_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Sammanst+%C3%B1llning-avloppsinventering-av-Per-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/SR_+%C3%BBPva_karta_20131210.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/UPPF+%C3%BBLJNING-AVLOPP-2013-2014.pdf
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 2014-02-04 

Inkommer svarsmail (PDF) från Christoffer Johansson, NO-lärare vid 

Torskolan med anledning av att sekretariatet expedierar beslutsparagraf 

14015 från styrelsens sammanträde den 22 januari 2014. 

 2014-02-04 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen 

med rubriken "Var med och utveckla livskvaliteten i Bergkvara". (PDF) 

 2014-02-06 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande, 

som meddelar Kustmiljögruppens ställningstagande vad avser idémöte den 

16 februari 2014 i Bergkvara. 

 2014-02-06 

Inkommer mail (PDF) från Jan Mannelqvist som meddelar att den nye 

ordföranden i Björkenäs Stugförening heter Ulf Svensson och dennes 

mailadress är ulf.k.svensson@gmail.com 

 2014-02-10 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet för 

Bruatorpsåns-Grisbäckens-Brömsebäckens avrinningsområden med 

rubriken "Våraktiviteter". 

# Protokoll från senaste styrelsemötet med Vattenrådet, som återfinns på 

länken... http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/ 

# Den nya Va-planen för samråd som Du hittar på 

länken... http://www.torsas.se/Pages/Page.aspx?pageId=2370 

# Den 21 april 2014, Annandag påsk, kommer det att genomföras en 

avloppsmässa i Torsås bygdegård mellan 10.00-13.00. 

# Den 8 maj 2014, 18.30 inbjudan till en föreläsning om hur det går med 

klassningen av våra vattendrag samt vad Vattenmyndigheten och 

Länsstyrelsen anser är kostnadseffektiva åtgärder.  

 

2014-02-12 

Centralt utskick av... 

Nyhetsbrev för februari 2014 (PDF) via. 

# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, 

# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer samt 

# mail (PDF) till de exekutiva personer inom myndigheter, 

organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista. 

 2014-02-13 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Nina Johansson, VA-

ingenjör i Torsås med anledning av att John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen, ställer frågor om kommunala avloppsreningsverk i Torsås 

kommun. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Mailsvar-vid-expediering-av-beslutsparagraf-14015-2014-01-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Var-med-och-utveckla-livskvaliteten-i-Bergkvara.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Var-med-och-utveckla-livskvaliteten-i-Bergkvara1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Idem%C3%B6te-Bergkvara-den-16-februari-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Mailadress-till-Ulf-Svensson-i-Bj%C3%B6rken%C3%A4s-Stugf%C3%B6rening.pdf
mailto:ulf.k.svensson@gmail.com
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
http://www.torsas.se/Pages/Page.aspx?pageId=2370
http://www.torsas.se/Pages/Page.aspx?pageId=2370
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Nyhetsbrev-feb-2014-slutlig.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Nyhetsbrev-februari-2014-till-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Nyhetsbrev-f%C3%B6r-februari-2014-till-sponsorer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Nyhetsbrev-februari-2014-till-executiva-personer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Nina-Johansson-svarar-p%C3%A5-fr%C3%A5gor-om-Enskilda-avlopp-i-Tors%C3%A5s-kommun.pdf
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 2014-02-18 

Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga ledamöter i 

styrelsen "Kallelse jämte förslag till dagordning" (PDF) till styrelsens 

sammanträde den 25 februari 2014 med början klockan 18.00 hos Pia 

Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo samt följande bifogade 

handlingar 

# Förslag till verksamhetsplan för 2014. (PDF) 

# Checklista för genomförande av "Vårträffen 2014". (PDF) 

# Vägbeskrivning till Pia Prestel. (PDF) 

  

2014-02-19 

Inkommer mail (PDF) från Renate Focks, Ostkustens Vattensamling med 

föreläsningsmaterial från lördagen den 25 januari 2014 på 

Linnéuniversitetet. 

# Fosforfällor, provtagning och resultat (PDF), 

# Fosforreducering i enskilda avlopp - Tommy Claesson, 

Linnéuniversitetet (PDF), 

# Inbjudan till Vattendag lördagen den 22 mars 2014 med föreläsningar och 

Vattenrådscafé. (PDF) 

 2014-02-20 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med anledning av att sekretariatet expedierar beslutsparagraf 14014 - 

"Dikesinventering utmed kuststräckan i Torsås kommun". 

 2014-02-24 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen med begäran om, att handlingar avseende reningsverket i 

Bergkvara från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun skall 

läggas in i diariet. 

 

Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14050 – 14052 

 

§ 14050 Delgivningsärenden - Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

perioden 2014-01-23 – 2014-02-25.  

Sekreteraren föredrar nedan inkomna delegationsärenden och då det inte under 

överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 

 

Beslutar styrelsen att 

 Lägga delegationsärendena till handlingarna. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Kallelse-till-styrelsem%C3%B6te-j%C3%A4mte-dagordning-2014-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Kallelse-till-styrelsem%C3%B6te-2014-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Verksamhetsplan-2014-utg%C3%A5va-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Checklista-f%C3%B6r-genomf%C3%B6rande-av-v%C3%A5rtr%C3%A4ffen-20141.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/V%C3%A4gbeskrivning-till-Pia.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/F%C3%B6rel%C3%A4sningsmaterial-den-25-januari-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Powerpoint-Fosforf%C3%A4llor-2014-01-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Fosforreducering-i-enskilda-avlopp-Tommy-Claesson-2014-01-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Fosforreducering-i-enskilda-avlopp-Tommy-Claesson-2014-01-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Affisch-Vattendagen-den-22-mars-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/SV-Expediering-av-beslutsparagraf-14014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Beg%C3%A4ran-om-handlingar-2014-02-24.pdf
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Klicka på den blå länken för att ta del av de inkomna handlingarna. 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014/  

 

2014-01-25 

Ordföranden för Kustmiljögruppen John Bräutigam tillskriver i mail (PDF) en 

fråga med rubriken "Enskilda avlopp i Torsås kommun" till Pernilla Landin, 

vattenprojektansvarig i Torsås kommun. 

 2014-01-27 

Ordföranden för Kustmiljögruppen John Bräutigam tillskriver i mail (PDF) en 

fråga med rubriken "Kommunala avloppsreningsverk i Torsås kommun" till 

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun. 

 2014-01-28 

Sekreteraren översänder via mail inbjudan till... 

# Reine Axelsson, Grämkulla Intresseförening, 

# Connie Ohlsson, Grämkulla Intresseförening, 

# Göran Augzell och Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening, 

# Bertil Joelsson och Jan Mannelqvist, Björkenäs Stugförening, 

# Conny Fredriksson, Norra Kärr Stugförening, enligt styrelsebeslut  

   2014-01-22, § 14012. 

2014-02-01 

Inkommer mailsvar (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening 

som tackar nej till inbjudan hos Kustmiljögruppens sekreterare torsdagen den 

13 februari 2014.  

 

2014-02-02 

Sekretariatet expedierar handlingar/beslutsparagrafer från styrelsens 

sammanträde den 22 januari 2014 till... 

# Jan Hellman, revisor i Kustmiljögruppen med flera via mail (PDF) § 14010 

- "Bokslut 2013". (PDF) 

# Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun via mail (PDF) § 

14014 -"Dikesinventering utmed kuststräckan i Torsås kommun". (PDF) 

# Lotta Elmbro, förskolechef i Torsås kommun med flera via mail (PDF) § 

14015 -"Kommunens förskolor fortsätter att fokusera på miljö och klimat". 

(PDF) 

# Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskommissionen med flera 

via mail (PDF) § 14016 - "Havs- och Vattenforum i Göteborg 20-21 maj 

2014". (PDF) 

# Frida Portin, Vision Bergkvara med flera via mail (PDF) § 14017 -

"Bergkvara-dagen den 29 maj 2014, Kristihimmelfärds dag". (PDF) 

# Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet via mail (PDF) § 14018 -"Vårträff 

med medlemsföreningarna samt årsmöte". (PDF) 

# Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskommissionen med flera 

via mail (PDF) § 14020 - "Kustmiljögruppens representant i 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Enskilda-avlopp-i-Tors%C3%A5s-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Kommunala-avloppsreningsverk-i-Tors%C3%A5s-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Inbjudan-till-mingel-Reine-Axelsson.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Inbjudan-till-mingel-Connie-Ohlsson.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Inbjudan-till-mingel-G%C3%B6ran-Augzell-och-Egon-Bergman.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Inbjudan-till-mingel-Bertil-Joelsson-och-Jan-Mannelqvist.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Inbjudan-till-mingel-Conny-Fredriksson.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Egon-Bergman-tackar-nej-till-mingelkv%C3%A4ll-hos-K%C3%A5ge-2014-02-13.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14014-2014-01-22-Bokslut-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14010-2014-01-22-Bokslut-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14014-2014-01-22-Dikesinventering-utmed-kuststr%C3%A4ckan-i-Tors%C3%A5s-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14014-2014-01-22-Dikesinventering-utmed-kuststr%C3%A4ckan-i-Tors%C3%A5s-kommun1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14015-2014-01-22-Kommunens-f%C3%B6rskolor-forts%C3%A4tter-att-fokusera-p%C3%A5-milj%C3%B6-och-klimat.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14015-2014-01-22-Kommunens-f%C3%B6rskolor-forts%C3%A4tter-att-fokusera-p%C3%A5-milj%C3%B6-och-klimat1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14016-2014-01-22-Havs-och-vattenforum-i-G%C3%B6teborg-20-21-maj-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14016-2014-01-22-Havs-och-Vattenforum-i-G%C3%B6teborg-20-21-maj-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14016-2014-01-22-Havs-och-Vattenforum-i-G%C3%B6teborg-20-21-maj-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14017-2014-01-22-Bergkvara-dagen-den-29-maj-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14017-2014-01-22-Bergkvara-dagen-den-29-maj-2014-Kristihimmelsf%C3%A4rds-dag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14018-2014-01-22-V%C3%A5rtr%C3%A4ff-med-medlemsf%C3%B6reningarna-samt-%C3%A5rsm%C3%B6te.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14018-2014-01-22-V%C3%A5rtr%C3%A4ff-med-medlemsf%C3%B6reningarna-samt-%C3%A5rsm%C3%B6te1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14018-2014-01-22-V%C3%A5rtr%C3%A4ff-med-medlemsf%C3%B6reningarna-samt-%C3%A5rsm%C3%B6te1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14020-2014-01-22-Kustmilj%C3%B6gruppens-representant-i-Kalmarsundskommissionens-samverkansgrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14020-2014-01-22-Kustmilj%C3%B6gruppens-representant-i-Kalmarsundskommissionens-samverkansgrupp1.pdf
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Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp". (PDF) 

# Frida Portin, Vision Bergkvara med flera via mail (PDF) § 14021 -

"Kustmiljögruppens representant i Vision Bergkvara". (PDF) 

# Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskommissionen 

via mail (PDF) § 14022 -"Kraftprocesser för renare vatten" mm. (PDF) 

# Lindha Andersson, firmatecknare för Södra Kärr Samfällighetsförening 

med flera via mail(PDF) § 14027 - "Södra Kärr Samfällighetsförening 

ansöker om LOVA-medel". (PDF) 

# Sören Bondesson, företagare via mail (PDF) § 14030 -"Ny sponsor, nytt 

vänföretag till Kustmiljögruppen". (PDF) 

 

 2014-02-04 

Inkommer svarsmail (PDF) från Göran Augzell, Järnsida Stugägareförening 

med anledning av inbjudan till "mingelkväll" torsdagen den 13 februari 2014 

hos Karl-Gustaf Eklund. 

2014-02-05 

Inkommer svarsmail (PDF) från Jan Mannelqvist, Björkenäs Stugförening 

som meddelar att föreningens nye ordförande Ulf Svensson har för avsikt 

att delta i "mingelkväll" torsdagen den 13 februari 2014 hos Karl-Gustaf 

Eklund. 

 2014-02-05 

Inkommer svarsmail (PDF) från Roland Blomqvist, Södra Kärr 

Samfällighetsförening som avser anmälan till "mingelkväll" torsdagen den 

13 februari 2014 hos Karl-Gustaf Eklund. 

 2014-02-06 

Inkommer svar från Connie Ohlsson, Grämkulla Intresseförening som 

meddelar, att han själv och Reine Axelsson kommer att delta i den 

"mingelkväll" torsdagen den 13 februari 2014, som Karl-Gustaf Eklund 

inbjudit till. 

 2014-02-06 

Inkommer mail (PDF) från Reine Axelsson, som bekräftar deltagande i den 

"mingelkväll" torsdagen den 13 februari 2014, som Karl-Gustaf Eklund 

inbjudit till. 

 

2014-02-07 

Inkommer svarsmail (PDF) från Carl-Johan Månsson, fiskerikonsulent vid 

Hushållningssällskapet i Kalmar-Kronoberg-Blekinge på sekretariatets mail 

2014-02-07 angående inbjudan till nytt kräftår 2014. 

  

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14020-2014-01-22-Kustmilj%C3%B6gruppens-representant-i-Kalmarsundskommissionens-samverkansgrupp1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14021-2014-01-22-Kustmilj%C3%B6gruppens-representant-i-Vision-Bergkvara1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14021-2014-01-22-Kustmilj%C3%B6gruppens-representant-i-Vision-Bergkvara2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14022-2014-01-22-Kraftprocesser-f%C3%B6r-renare-vatten-mm.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14022-2014-01-22-Kraftprocesser-f%C3%B6r-renare-vatten-mm1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14027-2014-01-22-S%C3%B6dra-K%C3%A4rr-Samf%C3%A4llighetsf%C3%B6rening-ans%C3%B6ker-om-LOVA-medel.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14027-2014-01-22-S%C3%B6dra-K%C3%A4rr-Samf%C3%A4llighetsf%C3%B6rening-ans%C3%B6ker-om-LOVA-medel..pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14027-2014-01-22-S%C3%B6dra-K%C3%A4rr-Samf%C3%A4llighetsf%C3%B6rening-ans%C3%B6ker-om-LOVA-medel..pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14030-2014-01-22-Ny-sponsor-nytt-v%C3%A4nf%C3%B6retag-till-Kustmilj%C3%B6gruppen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14030-2014-01-22-Ny-sponsor-nytt-v%C3%A4nf%C3%B6retag-till-Kustmilj%C3%B6gruppen1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/%C2%A7-14030-2014-01-22-Ny-sponsor-nytt-v%C3%A4nf%C3%B6retag-till-Kustmilj%C3%B6gruppen1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Inbjudan-till-mingelkv%C3%A4ll-13-februari-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Anm%C3%A4lan-till-mingelkv%C3%A4ll-den-13-februari-20141.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Anm%C3%A4lan-till-mingelkv%C3%A4ll-den-13-februari-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Anm%C3%A4lan-till-mingelkv%C3%A4ll-hos-K%C3%A5ge-2014-02-13.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Svarsmail-fr%C3%A5n-C-J-M%C3%A5nsson-p%C3%A5-K%C3%A5ges-svar-2014-02-07.pdf
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2014-02-09 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) inbjudan till Ulf Svensson, 

Björkenäs Stugförening till "mingelkväll" torsdagen den 13 februari 2014 

med början 18.30 jämte vägbeskrivning hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund. 

 

2014-02-11 

Inkommer mailsvar (PDF) från Rune Fransén, adjungerad ledamot i 

styrelsen för Kustmiljögruppen med anledning av sekretariatets förfrågan 

om kontaktuppgifter för personer i Norr Kärr Stugförening. 

 2014-02-14 

John Bräutigam, ordförande för Kustmiljögruppen översänder via mail (PDF) 

till ledamöterna i styrelsen förslag/utkast till "Broschyr Våren 2014, utgåva 

3", som skall behandlas på styrelsens ordinarie sammanträde den 25 

februari 2014. 

 2014-02-18 

Inkommer mailsvar (PDF) till sekretariatet från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen med anledning av att styrelsen vid sitt nästkommande 

styrelsemöte den 25 februari 2014 skall behandla informationsärendet 

"Genomgång av och ev. utsortering av utställningsmontrar, § 14049. 

 2014-02-19 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) remissvar på utsänt förslag från 

Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam avseende förslag på Info-

broschyr, utgåva nr 3, Våren 2013. 

 

2014-02-19 

Sekretariatet översänder för remissbehandling via mail (PDF) till samtliga 

ordinarie ledamöter samt Rune Fransén, adjungerad ledamot i 

styrelsen förslag till den första utgåvan av årsredovisningen för 2013. (PDF) 

  

 

§ 14051 Nästa styrelsemöte 

 

Ordföranden meddelar, att nästa styrelsemöte sker i vecka 13, tisdagen den  

25 mars 2014 hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr. 

  

Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före 

styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Inbjudan-till-mingelkv%C3%A4ll-hos-K%C3%A5ge-den-13-februari-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Kontaktuppgifter-avseende-Norra-K%C3%A4rr-Stugf%C3%B6rening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Liten-broschyr-utkast-f%C3%B6r-dsynpunkter-och-sedan-behandling-25-februari-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Broschyr-V+%C3%91ren-2014-utg+%C3%91va-3.-Utkast.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Broschyr-V+%C3%91ren-2014-utg+%C3%91va-3.-Utkast.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Sv.-Genomg%C3%A5ng-av-och-ev.-utsortering-av-utst%C3%A4llningsmontrar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Remissvar-till-Info-broschyr-nr-3-V%C3%A5ren-2014-fr%C3%A5n-sekretariatet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Remiss-p%C3%A5-f%C3%B6rsta-utg%C3%A5van-av-%C3%A5rsredovisningen-f%C3%B6r-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/%C3%85rsredovisning-f%C3%B6r-verksamhets%C3%A5ret-2013-i-sin-helhet.pdf
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§ 14052 Mötet avslutas 

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang  

samt att kassören Kennert Täck tackar för en välsmakande och god förtäring 

med ett fång vackra tulpaner. 

 

 

Vid pennan dag som ovan   Justeras: 

 

    

Karl-Gustaf Eklund   John Bräutigam 

Sekreterare    Ordförande  


