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”Vatten är inte vilken vara som helst,   

utan ett arv som måste skyddas och försvaras” 

 

Verksamhetsplan 

2014 
 

Är framtagen av presidiet enligt beslut i styrelsen  

2014-01-22, § 14013 och som grundar sig på att… 

 

”Kustmiljögruppen är en opolitisk och icke religiös ideell förening som skall vara 

en samordningsorganisation för de ideella medlems- och kustmiljöföreningarna i 

Torsås kommun som genom sina insatser stöder arbetet med att förbättra 

kustmiljön i Kalmarsund i synnerhet och i Östersjön i allmänhet och som antagits 

som medlemmar i Kustmiljögruppen”. 

  

(Citatet ovan är hämtat från ändamålsparagrafen 02 i stadgarna.) 
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Uppdaterad ”Verksamhetsplan” för perioden 201401-201412 

 

Bakgrund 

Det åligger styrelsen enligt stadgarna § 12 punkt 13, att inför varje nytt verksamhetsår på 

föreningsstämman senast under november månad före det nya verksamhetsåret förelägga 

medlemsföreningarna ett förslag till verksamhetsplan. 

Styrelsen har inför föreningsstämman den 26 oktober 2013 arbetat med rubricerat ärende som 

finns redovisat i protokollet från den 4 september 2013, §§ 13200 samt 13202. 

 

I § 13200 i ovannämnda protokoll framkommer att ”styrelsen kommer att genomgå ganska 

stora personförändringar efter årsskiftet, då en ny ordförande tillträder som givetvis måste ha 

rätt att redan från början sätta sin prägel på såväl styrelsearbetet som verksamheten”.  

 

Vidare föreslår styrelsen i § 13202 i samma protokoll ovan föreningsstämman att belsluta, ”att 

verksamhetsplanen för perioden 201306–201312 rullas över till det första halvåret 2014, som 

ett ramdokument för vilka arbetsuppgifter som styrelsen skall arbeta med tills ny 

verksamhetsplan tagits fram”.  

 

Det bör noteras att föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag § 1337. 

 

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

präglas av den samverkan som finns mellan olika miljöaktörer såväl inom såväl som utom 

Torsås kommun, men även på regional och på nationell nivå. Vidare vilar verksamhetsplanen 

på den ändamålsparagraf som återfinns i stadgarna och som finns citerad på första sidan i 

detta dokument. 
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Uppgift och beskrivning av verksamhetsplan 2014 

 

Styrelsen har i beslut 2014-01-22, § 14013 uppdragit åt presidiet att utarbeta ett förslag till 

”verksamhetsplan för perioden 201401 till 201412”, d.v.s. den period som omfattar hela 

verksamhetsåret 2014. 

 

Beslutet innebär även att ”klä och i ord konkretisera” verksamhetspunkterna i ”löptext” om, 

när, hur och på vilket sätt dessa skall ske och genomföras. 

 

Styrelsens ledamöter har via remiss fått lämna sina synpunkter på presidiets förslag till 

verksamhetsplan, som ligger som grund till styrelsens ställningstagande och beslut den 25 

februari 2014, § 14041. 

 

 

Beskrivning av ”Verksamhetsplan 201401–201412”. 

 

 

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

 

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

           utgåva nr 3, ”Våren 2014”. 

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

utgjordes av ett vikt A-4, som ett resultat av, att styrelsen fick ny kassör och utökades med 

ytterligare en ersättare.  

På sidan fyra, sista sidan i ovan angiven informations- 

broschyr återfinns en karta med uppgifter om namn på 

 medlemsföreningarna från norr till söder utmed kusten.  

Kartan är klickbar för varje medlemsförening och innehåller  

uppgifter på vilka som är kontaktpersoner i föreningen samt  

deras kontaktuppgifter telefon och mailadresser. 

Inför det nya verksamhetsåret 2014 har styrelsen fått en ny  

ordförande samt två nya ersättare, varför det känns extra  

viktigt att uppdatera infobroschyren med foto och namn.  

Härutöver har delvis nya verksamheter och uppgifter kommit  

till medan andra har tonats ned eller avslutats. 

I styrelsens beslut från den 4 september 2013, § 13207 framkommer tankar på¨att  

Info-broschyren kan ha upp till 8 sidor d.v.s två vikta A-4 sidor”. 

I styrelsens beslut från den 22 januari 2014, § 14025 framgår att ”under överläggningen 

erbjuder sig ordföranden att komma med förslag på en ny mer uppdaterad och informationsrik 
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informationsbroschyr med beteckningen Våren 2014 - utgåva nr. 3. Se bild på föregående 

sida.  

  

Ordföranden kommer att presentera ett förslag till ny informationsbroschyr vid styrelsens 

sammanträde den 25 februari 2014 och som återfinns som bilaga till verksamhetsplanen.  

 

Det är ordföranden som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

A:02   Övergripande miljökampanj om läkemedel ur ett vattenperspektiv för 

           individuell reflektion. 

 

Under denna verksamhetsrubrik återfinns den övergripande verksamhetspunkten som 

ordföranden i sina återkommande månadsvisa nyhetsbrev under 2014 kommmer  

att fundera över, ge sina tankar kring och på samt  

vars främsta syfte är att leda till individuell                  

reflektion för varje läsare.  

Detta kopplar samman Kustmiljögruppens  

arbetsinrikning för 2014, som lyder…  

 

”vad de allra flesta av oss behöver just nu, är Du, 

som får oss alla att göra vad vi kan tillsammans för  

vår kustnära miljö”. 

                                                                                                         

Ordföranden kommer att presentera ett förslag                

till  ny miljökampanj för 2014 vid styrelsens                    Bilden ovan vill visa att abborren blir både tuff            

sammanträde den 25 februari 2014 på temat                 och associal samt äter mer och oftare av läke- 

”läkemedel” och som återfinns som bilaga till               medel som når våra vattendrag.  

verksamhetsplanen.                                                        Bilden är hämtad från nätet. 

Se även verksamhetspunkt A:03 nedan.   

Det är ordföranden som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

A:03  ”Minikonferens” i en angelägen vattenmiljöfråga. 

Denna verksamhetspunkt har initierats av Roland Blomqvist vid styrelsens sammanträde den 

22 januari 2014, § 14013 ur vilken det framgår… 

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. 
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Särskilt erinrar sig Roland B 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 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. 

 

Samverkan bör ske med Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet för Bruatorpsåns-

Grisbäckens-Brömsbäckens vattenområde både vad avser innehåll och ekonomisk 

medfinansiering. 

 

Ett förslag till ”Minikonferens” i en angelägen vattenmiljöfråga kommer att presenteras av 

Roland Blomqvist vid styrelsens sammanträde den 25 februari 2014 och som återfinns som 

bilaga till verksamhetsplanen. 

 

Det är Roland Blomqvist som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

A:04  Kustmiljögruppen samverkar med bildningsförvaltningen och miljökontoret i 

          kust- och vattenmiljöfrågor för eleverna i förskolan, årskurs 6 samt årskurs 7  

          och 9. 

Denna verksamhetspunkt är egentligen ”nygammal” i den meningen, att den tidigare har varit 

med under verksamhetsrubriken ”utbildning av miljöambassadörer” i den föregående 

verksamhetsplanen och behandlats av styrelsen 2012-04-16, § 12069, 2012-05-23, § 12109 

respektive 2012-08-30, § 121432. 

 

Att styrelsen redan nu i januari 2014 tar ett helhetsgrepp i kontakterna med bildningsnämnden 

och miljökontoret i Torsås kommun har sin grund i, att presidiet vid två tillfällen under hösten 

2013 vid olika presentationer fått kunskap om, att miljökontoret vid kommunen har ett väl 

fungerande samarbete med bildningsförvaltningen i miljöfrågor. Detta skapar en naturlig och 

effektiv inkörsport för Kustmiljögruppen till barn och ungdomar i miljöfrågor i allmänhet och 

kustmiljöfrågor i synnerhet, där Kustmiljögruppen har stor potential till att bli en av tre 

viktiga pedagogiska medaktörer. 

 

Det är främst Pernilla Landin och Annika Persson Åberg som arbetar mot skolan i årskurserna 
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7 och 9.  

 

I protokoll från styrelsens sammanträde den 30 oktober 2013, § 13244 framgår det, att på 

Kustmiljögruppens hemsida i dokumentarkivet nu finns ett förhållandevis stort bibliotek av 

tidningsartiklar, som skulle kunna utgöra en referenslista, när ungdomarna i årskurs 9 skriver 

sina inlämningsuppgifter för betygsbedömning inom ämnesblocket NO. 

 

I protokoll från den 22 januari 2014, § 14015 framgår det av anteckningar, att på andra sidan i 

”Kommunbladet – ett nyhetsblad från Torsås kommun. Nummer 2, 20 13 står det att läsa…  

 

”Arbetet med klimatfrågor blir allt mer betydelsefullt  

och det är viktigt att så många som möjligt tar sitt  

ansvar. Torsås kommuns förskolor ligger i framkant  

vad gäller miljötänk inom sin verksamhet och glädjande  

nog har det nu beviljats ett bidrag från Leader för att  

utveckla arbetet med miljö och klimat ännu mer”.  

 

Klicka på den blå länken nedan för att läsa hela artikeln. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Kommunbladet-Nr-2-

2013.jpg  

 

Samtliga ledamöter i styrelsen ställer sig mycket positiva till och kan skönja ett helhetstänk 

från förskolan via årskurs 6 i form av miljöambassadörer till årskurs 7 och 9 på grundskolans 

högstadium, vilket skapar förutsättningar för en god möjlighet till att positionera sig mot och 

för unga människors miljöintresse i kommunen. 

  

Ett förslag till ett ”helhetstänk” från förskolan via årskurs 6 i form av miljöambassadörer till 

årskurs 7 och 9 på grundskolans högstadium, kommer att presenteras av Roland Blomqvist 

vid styrelsens sammanträde den 25 februari 2014 och som återfinns som bilaga till verksam- 

hetsplanen 

 

Det är Roland Blomqvist som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

B - Verksamhetspunkter, som fortfarande är aktuella, som ”kläs och i ord konkretiseras 

i löpande text”.   

 

B:01  Slamsugning av mindre badplatser – tidsplanering och ansökningshandlingar 

Denna verksamhetspunkt är synnerligen viktig ur många aspekter, inte minst mot bakgrund av 

att Torsås kommun investerat i en slamsugningspump med 80 cm skruv till ett belopp av 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Kommunbladet-Nr-2-2013.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Kommunbladet-Nr-2-2013.jpg
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89 000 kronor inklusive moms som är avpassad till Truxorn efter skriftlig inrådan från Torsås 

Kustmiljögrupp.  

Bygg och miljönämndens beslutsprocess om inköp av slamsugningspump återfinns i diariet 

på Kustmiljögruppens hemsida och framgår av följande handlingar… 

 

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

2012-12-12, §§ 145 och 146. 

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”. 

 

Det är även en stor möjlighet för medlemsföreningarna att kunna genomföra mindre projekt 

och åtgärder, då det gäller slamsugning vid tidpunkter då ”vasslåtter” inte pågår. 

Det torde inte föreligga några nämnvärda svårigheter ur  

miljösynpunkt att lagra och omhänderta de upptagna  

sedimenten, då dessa inte innehåller några toxiska substanser  

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

bland annat kan deponeras på omkringliggande åkrar. 

Till de medlemsförningar som har för avsikt att slamsuga              

finns det en god ”tumregel” som säger, att det är lika dyrt att ta   Bilden är hämtad från Kustmiljö- 

upp sediment från sjö/hav som bekostas av Torsås kommun,       gruppens bildgalleri på hemsidan. 

som det är att handha sedimenten i deponi för att bli av med  

vattnet, som bekostas av den som slamsuger/medlemsföreningen. TS-halten torde ligga 

mellan 20-25% för sedimenten utmed kustremsan i Torsås kommun. 

Med hänvisning till vikten av detta ärende och det informationsmaterial som framtagits i 

samverkan med miljökontoret i Torsås kommun och Assar Johansson, entreprenör och förare 

av Truxormaskinen, ges här nedan en bakgrundsbeskrivning av hur denna verksamhetspunkt 

såg dagens ljus 

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 genom 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 tagits fram en ”tänka på” information, utarbetad 

av Rune Fransén och Roland Blomqvist, Kustmiljögruppen för de medlemsföreningar som 

står inför beslutet av att slamsuga. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av 

informationen. 

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

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

Det har även tagits fram en broschyr av Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås 

kommun och Assar Johansson som sätter in slamsugning i ett större perspektiv, allt i syfte för 

att underlätta för medlemsföreningarnas kontaktpersoner. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av broschyren. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Sedimentpumpning-muddring-

av-mindre-omr%C3%A5den-infobroschyr.pdf 

Under verksamhetsåret 2013 har det inkommit intresseanmälningar om slamsugning från 

Gunnarstorps Miljöförening, Björkenäs Stugförening, Kärrabo Miljöförening och Grämkulla 

Intresseförening.  

Styrelsen kan konstatera 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. 

Styrelsen påpekar vidare vikten av att ansvaret för alla miljöför- 

bättrande åtgärder som både föreslås och senare skall genomföras,  

inklusive olika typer av tillstånd ligger på de olika Samfällighets- 

föreningarna tillika medlemsföreningarna i Kustmiljögruppen. 

 

Det är dock viktigt att i detta sammanhang påpeka, att  

Kustmiljögruppen som paraplyorganisation för medlems- 

föreningarna via kontakter och information, se den blå länkarna   

ovan och på föregående sida, håller dessa väl uppdaterade vad  

som gäller, inte minst inom regelområdet för kustnära miljö- 

åtgärder.  

 

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 sjöbottnar. 

Samtliga tillstånd från Länsstyrelse, Torsås kommun, mark- och vattenägare samt de som äger 

fiskerätt inom området blev klara under hösten 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.  

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
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Det är ordföranden inom styrelsen som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

B:02  Vasslåtter, tidsplanering och ansökningshandlingar 

 

”Vasslåtter” i Torsås kommun får inte bedrivas under perioden 1 april till 15 juli, för att 

hänsyn skall tas till häckande fågel och/eller lekande fisk. I enlighet med det samråd som 

Torsås Kustmiljögrupp har med Länsstyrelsen i Kalmar län äger de medlemsföreningar som 

samrådet avser, att under tidsperioden 2011-2015, rätt till att genomföra vasslåtter. Övriga 

villkor regleras enligt den blå länken nedan http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2012/07/Samr%C3%A5d-ang%C3%A5ende-vassklippning.pdf  

 

Kustmiljögruppens sekretariat har i samråd med Assar Johansson ansvaret för, att gentemot 

medlemsföreningarna lägga upp ett tidsschema för vasslåtter under  

2014 och framledes, så länge inte annat har beslutats av Torsås  

kommun. Tidsschemat kan förskjutas beroende på sen vår med  

isar som inte brutit upp, väderleksförhållanden som kraftigt  

försvårar eller omöjliggör slåtter. Även tekniska fel på Truxor- 

maskinen kan förskjuta tidsschemat. Service och underhåll skall  

schemaläggas med två veckor under den perioden ”vasslåtter” sker. 

                                                                                                             Bilden är hämtad från 

Kustmiljögruppens styrelse har utvärderat ”vasslåttern” för 2013      Kustmiljögruppens bildgalleri 

vid sitt sammanträde den 4 september 2013, § 13193 varvid det        på hemsidan. 

framkommer följande information, som är av värde inför 2014  

års planering av ”vasslåtter”. 

 

 Ordföranden meddelar att Kärrabo miljöförening har på egen hand hos Länsstyrelsen 

ansökt om tillstånd för vattenverksamhet för de miljöåtgärder som nu har genomförts i 

samband med vasslåttern. 

 Sekreteraren meddelar att medlemsföreningarna under vasslåtterperioden 2013 har 

kunnat hålla sig kontinuerligt uppdaterade via hemsidan var Assar J befinner sig enligt 

turordningslistan. Skulle det uppstå några problem av vilket slag det vara må, så 

meddelar Assar J detta till sekretariatet som under ”senaste nytt” uppdaterar 

turordningslistan. 

 Ordföranden meddelar att till kommande års planering av turordningslistan för 

vasslåtter så skall särskilt hänsyn tas till om fågelhäckningen är försenad till följd av 

exempelvis väderförhållanden. Se artikel i Östran 2013-07-27 genom att klicka på den 

blå länken här bredvid http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2013/07/Ostran201307271.jpg  

 

Det är sekreteraren Karl-Gustaf Eklund inom styrelsen, som ansvarar för denna 

verksamhetspunkt. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Samr%C3%A5d-ang%C3%A5ende-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Samr%C3%A5d-ang%C3%A5ende-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/07/Ostran201307271.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/07/Ostran201307271.jpg
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B:03   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 den 

dåvarande ordföranden Rune Fransén under senvintern 2013, 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.  

 

Styrelsen tycker, att Pernilla Landins förslag är ett  

lysande exempel på åtgärder som Kustmiljögruppen  

i egenskap av paraplyorganisation för medlems- 

föreningarna 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             Bilden är hämtad från nätet. 

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 närområde.  

 

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

studeras och bör ingå i ett ev. provtagningskontrollprogram. Motivet för detta är att objektivt 

få en uppfattning om hur bra eller dåligt vattendraget ser ut, varefter adekvata åtgärder kan 

sättas in, som exempelvis fosforfällor via fyllning av grov kalkkross i de diken som innehåller 

höga halter av närsalten, fosfor. 

 

Inventeringen av alla de diken som rinner ut i Kalmarsund bör återfinnas i den nya VVP, 

(Vattenvårdsplan) för perioden 2014-2016, som kommunen arbetar med (Se punkt B:04 på 

sidan 13), men även den verksamhetsplan för 2014 som Kustmiljögruppen skall besluta om på 

sitt sammanträde i februari 2014. 

 

Styrelsens uppfattning är att, när Kustmiljögruppen och dess medlemsföreningar på ett eller 

annat sätt medverkar i centrala styrdokument tillsammans med kommunen måste det i denna 

medverkan finnas en klar spelplan om vem, vad, när och hur arbetet skall bedrivas.  

 

Hur gör medlemsföreningarna sin kartläggning av diken utmed kusten som mynnar i 

Kalmarsund? 

 

 Först och främst gäller det att ta reda på hur många diken inom det aktuella 

geografiska området, som mynnar, rinner ut i Kalmarsund. 

 Markera dessa diken på en karta som Kustmiljögruppens sekretariat tillhandahåller. 
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 Om möjligt ange lägeskoordinaterna via GPS, som numera finns på de flesta 

mobiltelefoner/Iphones.                                         

 Bestäm dikets pH-värde, vilket görs med en  

färgtestremsa som Kustmiljögruppens sekretariat  

tillhandahåller. 

 Bestämning av tillflöde, vattenhastighet, vattendragets  

utseende, beskuggning enligt Vattenrikessnurran,  

som Kustmiljögruppens sekretariat tillhandahåller.          Bild: Testremsor för bestämning av  

 Om möjligt och om intresse och kunskap finns,                pH  (vattnets surhetsgrad) 

så använd Dig av Vattenrikessnurran för bestämning  

av smådjur. Inget krav, då dikets pH-värde ganska väl avspeglar vilka smådjur som 

kan ha livsbetingelser i diket/vattendraget. 

 

 

Styrelsen har vid sitt sammanträde 2013-09-04, §§ 13194 resp.13195 utvärderat 

dikesinventeringen och kan då konstatera att det endast är Södra Kärr Samfällighetsförening, 

som har lämnat in en rapport om dikesinventerung till miljökontoret och som finns att läsa på 

Kustmiljögruppens hemsida på länken http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2013/08/Dikesinventering-i-S%C3%B6dra-K%C3%A4rr-2013-07-04.pdf   

 

Norragårdens Samfällighetsförening har senare under hösten genomfört sin dikesinventering, 

vilken går att läsa på länken http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2013/08/Dikesinventering-p%C3%A5-Norrag%C3%A5rdens-

Samf%C3%A4llighetsf%C3%B6rening-2013-10-06.pdf  

 

Utvärderingen visar att det rimligtvis inte finns några särskilt goda förutsättningar för att 

genomföra någon mer omfattande inventering av de diken som mynnar ut i Kalmarsund under 

hösten med hänsyn tagen till vad utvärderingen av ”Vårträffen 2013” kommit fram till enligt 

§ 13191, från den 4 september 2013. 

 

Ordföranden anser dock att det är en mycket intressant kampanj och ett viktigt underlag till 

den VVP (VVP=Vattenvårdsplan) som miljökontoret arbetar med. Därför bör arbetet med 

inventeringen finnas med i den verksamhetsplan som skall gälla för 2014. Enligt uppgift från 

miljökontoret så finns det pengar för att lägga ut kalkkross i något eller några diken under 

våren 2014, för att komplexbinda fosforn. 

 

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 av 

läckaget av närsalter ut till Kalmarsund. 

 

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

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/08/Dikesinventering-i-S%C3%B6dra-K%C3%A4rr-2013-07-04.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/08/Dikesinventering-i-S%C3%B6dra-K%C3%A4rr-2013-07-04.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/08/Dikesinventering-p%C3%A5-Norrag%C3%A5rdens-Samf%C3%A4llighetsf%C3%B6rening-2013-10-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/08/Dikesinventering-p%C3%A5-Norrag%C3%A5rdens-Samf%C3%A4llighetsf%C3%B6rening-2013-10-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/08/Dikesinventering-p%C3%A5-Norrag%C3%A5rdens-Samf%C3%A4llighetsf%C3%B6rening-2013-10-06.pdf
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B:04   Revidering av Kustvårdsplanen 2009-2012 till en Vattenvårdsplan 2014-2016. 

 

Revidering av Kustvårdplanen för Torsås kommun 2014-2016 kommer i huvudsak att ske i 

Vattenrådets regi med hjälp av konsult under våren 2014 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. 

 

Vid styrelsesammanträdet för Vattenrådet för Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens 

avrinningsområde den 30 januari 2014 behandlades frågan och återfinns som 

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

 

I den mån Torsås kommun önskar se Kustmiljögruppen som referensgrupp i den 

Vattenvårdsplan som nu konsult från Jönköping arbetar med, 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:05   Genomförande av de årligt återkommande Höst- och Vårträffarna med 

           intressanta och relevanta teman för medlemsföreningarnas kontaktpersoner. 

 

Årsmötet har vid sitt sammanträde den 15 juni 2013, § 1311 genom antagande av nya stadgar 

tydligt angett vilka uppgifter som föreningens verksamhet skall omfatta och som framgår av  

§ 03 i stadgarna, sjätte streck-satsen, så 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. 

 

http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
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”Vårträffen” är tänkt att gå av stapeln lördagen den 24 maj 2014 enligt beslut i styrelsen 

2014-01-22, § 14018 och ”Hösträffen” tillika föreningsstämman måste hållas senast före 

november månads utgång 2014. 

 

”Höstträffen 2013” har utvärderats i styrelsen 2013-10-30, § 13241 varvid följande tankar och 

synpunkter redovisades och blir på så sätt en god utgångspunkt ifrån, hur kommande träffar 

med medlemsföreningarna bör arrangeras,  

genomföras och läggas upp. 

 

Ordföranden redogör för sina tankar och riktar  

blicken mot framtiden, då den nya styrelsen  

fr.o.m. verksamhetsåret 2014 genomgår en  

påtaglig föryngring, när Hanna Rosenborg och  

Jonas Johansson tar plats som ersättare.  

Valet av John Bräutigam till ny ordförande  

innebär sammantaget med de nya ersättarna         Bilden är tagen vid ”Vårträffen 2013” med medlems- 

att styrelsen tillförs ny energi.                                föreningarna. På bilden syns Håkan Algotsson, Rune 

                                                                                                Fransén och Pernilla Landin. 

 

Catherine Legrand gav med sin speciella framtoning och kompetens deltagarna mycket att 

tänka på och kring utifrån de tre hörnstenarna ”övergödning, överfiske och miljögifter”. Hur 

vi människor hanterar våra förskrivna mediciner, där ca 50 % hamnar i toalettstolen för vidare 

transport till reningsverk som inte kan ta hand om dessa komplexa molekyler, skakade om 

deltagana rejält. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av minnesanteckningarna från 

”Höstträffen 2013”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/hosttraffen-2013/  

 

Av de tidigare fem genomförda Kustmiljökonferenserna i Torsås kommun vet vi att värdera 

betydelsen av att ha goda kontakter in i forskarvärlden. Vi behöver deras hjälp lika mycket 

som universiteten behöver relevanta och konkreta projekt för sina studenter som skall skriva 

sina uppsatser. Detta medför i sin tur för oss att hitta anledningar till, att få saker utförda på 

hemmaplan. 

 

Valberedningens förslag till att införa en ”samrådsgrupp” innebär att det sätter en tydlig press 

på medlemsföreningarna att utse en ordinarie och en ersättare för respektive medlemsförening 

att ingå i denna samrådsgrupp. Det förpliktigar med målsättningen, att generera ett tydligare 

engagemang. 

 

Ordföranden har inför ”Höstträffen 2013” ringt runt och talat med de flesta kontaktpersonerna 

för respektive medlemsförening och som finns specificerade på hemsidan under linjalrubriken 

”Om oss” på länken http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/ .  

 

Samtliga uppringningar kan sammanfattas ”i det goda samtalet” där kontaktpersonerna 

framför att de är nöjda med vasslåttern och vad som görs genom att önskemålen som kommer 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/hosttraffen-2013/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/
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från medlemsföreningarna tillgodoses genom konkreta åtgärder. De ser behoven hos sig själva 

genom att få vassen skördad och bortförd samt bättre badbottnar genom slamsugning. 

 

Roland Blomqvist funderar över antalet deltagare på ”Höstträffen 2013”, som i och för sig var 

betydligt bättre än för ”Vårträffen 2013”, men upplevs ändock som otillräcklig mot bakgrund 

av allt det arbete som nedlagts och de kostnader som Kustmiljögruppen haft för föreläsare 

mm. Roland ställer frågan om verkligheten ser lite annorlunda ut och lyfter fram parametrarna 

för att locka folk och få en bredare publik där alla och en var skulle kunna få komma och ta 

del av programmet på Kustmiljögruppens träffar. Varför inte lite större sammandragningar 

mellan skogs- och lantbruket uppströms vattendragen och kustmiljöfolket nedströms? 

 

Pia Prestel knyter an till ordförandens upplevelser och framhåller att det skickats ut tre olika  

handlingar för respektive målgrupp, nämligen en KALLELSE till medlemsföreningarnas  

kontaktpersoner, en INBJUDAN till vänföretagen/sponsorerna och en INBJUDAN  

till övriga personer som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista. På så sätt har 

sekretariatet kunnat formulera sig på tre olika sätt, för att om möjligt uppnå största möjliga 

deltagande. 

 

Tankar framförs och frågan reses, som ett resultat av den inbjudan som 

Hushållningssällskapet för Kalmar-Kronoberg-Blekinge gjorde om Bruatorpsån den 21 och 

24 oktober, om hur mycket gemeneman vet om vad som har gjorts i Torsås kommun, då det 

gäller våtmarker, reproduktionsplatser för fisk, kvävefällor, på vilka platser är det planerat 

provfiske mm. Hur skall och kan man nå ut med denna information? Pernilla Landin borde 

vara en självklar medaktör i detta arbete som sekreterare i Vattenrådet.  

 

Kennert Täck framhåller betydelsen av att massmedia särskilt uppmärksammat vår ”Höstträff 

2013” på temat ”Kommer vi att vilja bada i Östersjön i framtiden” med tre artiklar både före, 

under och efter Höstträffen. Östran 2013-10-24, Barometern-OT 2013-10-26 och 2013-10-28. 

Samtliga artiklar går att läsa på hemsidan. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2013/ 

 

Ordföranden avslutar utvärderingen med att ställa frågan, ”vilka konkreta miljöaktiviteter för 

en bredare allmänhet ser vi framför oss”? Är det olika typer av fältstudier, 

vattendragsvandringar etc.?  

 

Svaret kommer vi att få svar på och läsa om i protokollen från styrelsesammanträdena 

framöver. 

 

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

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2013/
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B:06   Deltagande i nationella konferenser, symposier och lokala evenemang. 

- Havs- och Vattenforums konferens i Göteborg den 20-21 maj 2014. 

- Bergkvara-dagen den 29 maj 2014. 

 

Havs- och Vattenforums konferens i Göteborg den 20-21 maj 2014. 

Kustmiljögruppen var representerad vid den allra första Havs- och Vattenforums konferens i 

Göteborg som gick av stapeln den 16-17 april 2013. 

Vid denna konferens fick Kustmiljögruppen… 

- Möjlighet till att hålla en 10 minuters lång presentation på infotorget.   

- Vi behövde därför göra en fördelning av tiden och mellan talarna, så att det även 

fanns möjlighet till att ställa någon fråga från lyssnarna. Således presentation 7 - 8 

minuter med tid till 2-3 minuter för frågor. För att samtliga deltagare skulle få en 

chans att lyssna innebar detta att vi fick ta presentationen upp till 6 gånger. 

Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskommissionen hade sänt denna text till 

arrangören… 

- INFOTORG: 18 

 

Spår: Minskad övergödning och biotopvård 

                  Talare: Rune Fransén, Karl-Gustaf Eklund, Pia Prestel Torsås Kustmiljögrupp och 

                  Pernilla Landin Torsås kommun 

                  Rubrik: Många bäckar små - Åtgärder med ideella krafter! 

”Torsås Kustmiljögrupp har gjort konkreta insatser för sin lokala kustmiljö sedan 1997. De 

var föregångare och förebild till Kalmarsundskommissionen. Nu ökar insatserna uppströms i 

samarbete med Vattenråden. Vi vill visa er att engagemang gör skillnad”! 

Minnesanteckningar och material återfinns på Kustmiljögruppens hemsida på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/inbjudan-till-hav-och-vattenforum-2013-16-17-april-i-goteborg/ 

 

Ur protokollet från styrelsens sammanträde den 23 april 2013, § 13134 framgår bland annat 

att…  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/inbjudan-till-hav-och-vattenforum-2013-16-17-april-i-goteborg/
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- Till nästa Havs- och vattenforum 2014, så skall nya ansikten representera 

Kustmiljögruppen. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014, § 14016 framkommer följande. 

 

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

Havs- och Vattenforums kongress i Göteborg med hänvisning till den redovisning 

som sekreteraren och Pia Prestel lämnar under sittande överläggning. 

 

- När inbjudan anländer via mail till sekretariatet, så skall anmälan ske om 

deltagande via presidiet. 

 

Styrelsen beslutar som ett inriktningsbeslut att… 

 

- Under förutsättning att extern finansiering via exempelvis 

Kalmasundskommisionen 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I inbjudan som återfinns i diariet 2014-01-29 står det att läsa ”Boka in datumet 20 - 21 maj 

2014”!  
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”I år tar vi fasta på önskemålen från förra årets deltagare och tar upp frågor om samarbete.  

Vi vill skapa en helhetssyn, ta tillvara lokalt engagemang, lära av varandra och grannarna på 

lokal, regional, nationell och internationell nivå. Delar av konferensen kommer därför att vara 

på engelska”. Klicka på den blå länken för att läsa mer. 

 

Det är presidiet som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

Bergkvara-dagen den 29 maj 2014. 

Kustmiljögruppen var representerad för tredje året i rad på Bergkvara-dagen, som Bergkvara 

Samhällsförening står som arrangör för. 

I protokollet från den 15 maj 2013, § 13149 har styrelsen utvärderat Kustmiljögruppens 

medverkan och därvid har följande iakttagelser gjorts, som är av vikt när nu ett nytt 

deltagande står för dörren den 29 maj 2014. 

Positiva iakttagelser: 

 

# På bordet fanns det två stycken lotterilistor med 100 lotter på vardera listan á 5 kronor.  

   Den ena lottlistan såldes nästan slut, vilket måste anses bra. 

# Frågetävlingen, vilket är substratet till pelletsen, gav 25 svar. 

# De olika experimenten för både barn och vuxna utgjorde en kontaktmöjlighet för 

   funktionärerna att komma i kontakt med marknadsdeltagarna. Experimentet med 

   alkylatbensin kontra vanlig 95-oktanig bensin påvisade mycket tydligt alkylatbensinens 

   miljömässiga fördelar. 

# Stor potential att komma i kontakt med mässdeltagarna och berätta om vad Kustmiljö- 

   gruppen står för, hur vi arbetar och tänker. 

# Inslaget med Assar Johanssons demonstration av Truxorn med tillhörande utrustning, som 

   klippaggregat, slamsugningsaggregat mm lockade både barn och vuxna till att både se och 

   hoppa runt på Truxorn. När nu Assar syns till under sommaren i full aktion med att klippa 

   vass, kommer många att både veta vem Assar är och vad han gör utmed Torsås kommuns 

   kustremsa. 

# Bergkvaradagen 2013 måste betraktas som snäppet bättre än 2012, mycket till följd av fler 

   marknadsdeltagare, en mer noggrann planering och att vi var 3 funktionärer på plats under 

   hela dagen. 

 

Negativa iakttagelser 

 

# Placeringen av vårt marknadsstånd mellan musiken och  

   korvförsäljningen var ur informations- och pedagogisk synpunkt  

   inte den allra bästa, dels för att vi som funktionärer fick överrösta      Bild tagen från Bergkvara- 

   musiken och dels för att många tog en extra sväng förbi vårt bord.     dagen 2013 

   

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Boka-in-Havs-och-vattenforum1.pdf
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Detta medförde att kontaktytan och möjligheten till att få berätta om vår verksamhet delvis 

gick förlorad. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2014, § 14017 beslutas att 

 

 Kustmiljögruppen skall vara representerad på Bergkvara-dagen 2014. 

 Checklistan med vissa modifieringar skall användas även detta år för 

planering och genomförande. 

 Arbetet med att revidera checklistan åvilar presidiet. 

  Kustmiljögruppen skall vara representerad av John Bräutigam, Kennert 

Täck och Pia Prestel med back-up av Karl-Gustaf Eklund. 

 

Sekreteraren har varit i kontakt med Assar Johansson och i samtal per den 15 februari 2014 

fått bekräftat, att han även detta år är beredd att ställa upp med sin Truxor på Bergkvara-

dagen. 

 

Det är John Bräutigam, Kennert Täck och Pia Prestel 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 15 juni 2013, § 1311 genom antagande av nya stadgar 

tydligt angett vilka uppgifter som föreningens verksamhet  

skall omfatta och som framgår av § 03 i stadgarna,  

fjärde streck-satsen, så åligger det ledamöterna som  

styrelsen utsett att representera Kustmiljögruppen och  

aktivt medverka i Vattenrådet för Bruatorpsåns,  

Grisbäckens och Brömsebäckens avrinningsområde.  

 

Det är synnerligen viktigt att de två ordinarie ledamöterna  

vid egen frånvaro kontaktar i god tid sina personliga           Bilden är hämtad från Kustmiljögruppens 

ersättare, så att Kustmiljögruppen uppfyller de åtaganden   bildgalleri på hemsidan. 

som framgår av § 03 i stadgarna, fjärde streck-satsen. 

 

Klicka på den blå länken här bredvid för att komma till Vattenrådet. 

http://www.torsas.se/vattenrad.aspx  

 

Det är John Bräutigam och Pia Prestel inom styrelsen i egenskap av ordinarie ledamöter 

i Vattenrådet som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

http://www.torsas.se/vattenrad.aspx
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B:08   Torsås Kustmiljögrupp har representation och deltar i Kalmarsunds- 

           kommissionens samverkansgrupp för det regionala vattenmiljöarbetet. 

 

På hemsidan står det om… 

 

Kalmarsundskommissionen  

Människor runt Kalmarsund med omnejd har alltid varit beroende av 

Östersjön. I dag är de ekologiska systemen i kraftig obalans. 

Kalmarsundskommissionen arbetar med konkreta åtgärder för att försöka 

förbättra situationen. 

 Vi arbetar bl.a. för att anlägga våtmarker och kvävefällor, förbättra enskilda avlopp, rena 

dagvatten, bättre gödselhantering inom jordbruket, latrintömningsstationer för båtar och att 

minska användandet  av giftiga båtbottenfärger. Vi vill stärka de ideella krafter, föreningar, 

markägare och båtfolk som redan idag arbetar för en bättre kustmiljö. 

En annan viktig del är att samordna insatser i regionen så att resurser, kunskaper och 

utrustning för vattenvård utnyttjas bättre. Vi är ett forum för samverkan mellan offentlig 

verksamhet, näringsliv, forskning och allmänhet. 

Kommissionen består av politiker och tjänstemän från kustkommunerna i Kalmar län, 

representanter för Havsmiljöinstitutet, Regionförbundet, LRF sydost, Linnéuniversitetet och 

ideella föreningar. Ordförande är före detta miljöministern Olof Johansson. 

  

 

Copyright © Kalmarsundskommissionen 2013 

 

Inkommer mail 2014-01-08 från Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsunds- 

kommissionen som återfinns i diariet med samma datum. Susanna skriver… 

 

”Kalmarsundskommissionen har tre nivåer, en politisk, en ledningsgrupp med olika chefer 

som fördelar budget och en samverkansgrupp. I samverkansgruppen finns projektledare i de 

olika projekten vi håller på med och representanter från vattenråden och kustmiljö- 

föreningarna. Samverkangruppen har inte haft möten de två senaste åren, då vi hade så 

mycket löpande projekt i Kalmarsundskommissionen, så det fanns inte utrymme för fler 

projekt. I år är det dock lite nystart, så vi kommer ha möte med samverkansgruppen igen. Jag 

håller just på och planerar datum för årets möten. 
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Torsås Kustmiljögrupp är representerad i samverkansgruppen och har ett mandat och en 

ersättare. Det är John Bräutigam som är ordinarie ledamot och representant för Torsås 

Kustmiljögrupp i Kalmarsundskommissionen med Rune Fransén som ersättare. 

 

 

B:09   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, vattenprojektansvarig i Torsås 

kommun 2012-07-04 och som finns i diariet med samma datum.  

 

Inbjudan innebär att Kustmiljögruppens ordinarie 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. 

 

I mail till sekretariatet 2014-02-03, som finns i diariet med samma datum, meddelar Rune 

Fransén, numera sedan den 1 januari 2014 adjungerad ledamot i Kustmiljögruppens styrelse, 

att Va-planen är färdig för utställning under tre veckor på Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Torsås. I vecka 07 kommer den att skickas ut på remiss till Kustmiljögruppen. Det kommer att 

hållas två stycken informationsmöten för alla intresserade och är inplanerade till den 24 och 

25 februari 2014, klockan 18.30 på Centrumbiografen i Torsås. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av vatten- och avloppsplanen, tillägg till 

översiktsplan, för Torsås kommun.  

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

 

Synpunkter på VA-planen skall ha inkommit till Bygg- och Miljönämnden senast fredagen 

den 7 mars 2014. 

 

Det är Rune Fransén, adjungerad ledamot i styrelsen för Kustmiljögruppen och Pia 

Prestel inom styrelsen som ordinarie ledamot i Vattenrådet som ansvarar för denna 

verksamhetspunkt. 

 

 

 

B:10   Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 2 i Vision Bergkvara (VB). 

 

Kustmiljögruppens f.d. ordförande Rune Fransén deltar som konsult och medverkar i 

genomförandet av steg 2 i Vision Bergkvara (VB). 

 

http://www.torsas.se/Pages/Page.aspx?pageId=2370
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Det är Rune Fransén, som  

adjungerad ledamot i styrelsen för  

Kustmiljögruppen som ansvarar för  

denna verksamhetspunkt med  

nuvarande ordföranden John  

Bräutigam som ersättare. 

Fakta 
Bakgrunden är att de ideella  

föreningarna i Bergkvara har  

samverkat för att utarbeta en plan  

för framtiden. Idéerna har samman- 

ställts i Vision Bergkvara. Syftet med 

Vision Bergkvara är att ta tillvara och       

utveckla de möjligheter som finns          Bilden är tagen hösten 2012, då Ängaskären tömts på vatten för  

inom detta unika, natursköna område.    att förbereda och möjliggöra slamsugning av botten .         

 

Mål  
Vision Bergkvara måste ses över en tioårsperiod och därför är projekten uppdelade på ett 

antal prioriterade och konkreta delprojekt som är klart genomförbara på kortare eller längre 

sikt. Etapp 1 är på kortare sikt. 

>> Läs mer på Visionbergkvara.se  

 

 

B:11   Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av ”Genomströmningsprojekt 

           Södra Kärr i samverkan med Torsås kommun i ett helhetstänk för Grisbäckens 

           mynningsområde ur perspektiven reduktion av närsalter, vattenmiljö- och 

           fiskesynpunkt i en grund vik av Kalmarsund”!  

 

Kustmiljögruppens f.d. ordförande Rune Fransén deltar som konsult och Kustmiljögruppens 

sekreterare Karl-Gustaf Eklund deltar som projektsekreterare i ovannämnda projekt, där båda 

medverkar aktivt i ansökan om LOVA-medel,  

som skall vara Länsstyrelsen tillhanda  

före den 31 januari 2014.  

Projektet har fått namnet  

”Genomströmningsprojekt Södra Kärr i  

samverkan med Torsås kommun i ett  

helhetstänk för Grisbäckens mynningsområde  

ur perspektiven reduktion av närsalter,  

vattenmiljö- och fiskesynpunkt i en grund  

vik av Kalmarsund”!  

 

 

Bilden till höger är tagen sommaren 2011 i den grunda och delvis instängda viken i Södra Kärr. Foto Mårtensson 

 

http://www.visionbergkvara.se/
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Ansökan i sin helhet går att läsa på Kustmiljögruppens hemsida genom att klicka på den blå 

länken här bredvid http://www.kustmiljogruppen.org/sodra-karr-samfallighetsforening-

ansoker-om-lova-pengar/  

 

Om projektet kommer att se dagens ljus i enlighet med den ansökan som nu ligger hos 

Länsstyrelsen i Kalmar län kommer det att vara det mest omfattande projektet någonsin som 

genomförts i Torsås kommun. 

 

Projektet pågår under tiden 201401–201412 med utvärdering 2015-2016 

 

Det är Karl-Gustaf Eklund inom styrelsen som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

Torsås Kustmiljögrupp i februari 2014. 

 

John Bräutigam 

Ordförande                                                                    Karl-Gustaf Eklund 

           Sekreterare    

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/sodra-karr-samfallighetsforening-ansoker-om-lova-pengar/
http://www.kustmiljogruppen.org/sodra-karr-samfallighetsforening-ansoker-om-lova-pengar/

