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SAMRÅDSHANDLINGAR GÄLLANDE VATTENVÅRDSPLAN FÖR 
TORSÅS KUST OCH AVRINNINGSOMRÅDE 2014-2018 

Hej! Du får detta underlag då du representerar en förening/organisation eller 
liknande i Torsås kommun eller som på annat sätt kan beröras av denna plan. 
 
Torsås kommun har under många år haft en kustvårdsplan som man arbetat 
aktivt efter. Under hösten 2013 påbörjades arbete med uppdatering av 
kustvårdsplanen och i samband med uppdateringen utökas planen till att bli en 
Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde. Vattenvårdsplanen 
presenteras för kommunfullmäktige under hösten 2014 för antagande. Den 
senaste kustvårdsplanen antogs 2009 och gällde för åren 2009 -2012.  
 
Vi har valt att Vattenvårdsplanen ska vara en nätbaserad version för att: 

 På nätet ska alltid den senaste versionen finnas, som vi kan koppla 
bilagor till så snart nytt material inkommer. Vid nästa 
uppdateringstillfälle bearbetas materialet och läggs in i planen om 
materialet fortfarande är relevant. 

 tillgängligheten ökar, fortfarande finns möjligheten att skriva ut 
vattenvårdsplanen om så önskas samt medföljande bilagor. 

 minska pappersförbrukningen 

 Vattenvårdsplanen ska vara enkel att ta till sig därför är den ej så 
omfattande, samtidigt som läsaren ska kunna fördjupa sig, detta 
möjliggörs genom att det finns länkar i text och referensmaterial.  
 

Ni får här möjligheten att delta vid samrådet gällande Vattenvårdsplanen för 
Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018. Under kommande veckor fram 
till den 6/4 2014 har ni möjlighet att lämna era synpunkter. 
 
Synpunkterna bör inkomma skriftligen via mail eller brev. 
Om dessa uppgifter är med underlättar det vidare arbetet med att korrigera 
och förbättra vattenvårdsplanen: 

 Diarienummer 2013/bmn 0518 eller texten Vattenvårdsplan, väl 
synlig 

 Gäller synpunkterna struktur, rena felaktigheter, underlaget mm 

 Kompletteringar gällande genomförda åtgärder och planerade åtgärder 
mm 

 
Här hittar ni Vattenvårdsplanen för Torsås kust och avrinningsområde  
2014-2018. 
Torsås kommun: 
http://www.torsas/vatten 
 
Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken: 
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/ 
  

http://www.torsas/vatten
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
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Föreningar, organisationer m.fl. som får utskick gällande Vattenvårdsplanen 
Bergkvara Hembygdsgille  c/o Ove Birgersson owe.birgersson@gmail.com; 

Bergkvara Samhällsförening c/o Per-Olof Norén  po.noren@live.se; 

Brömsebro Samhällsförening c/o Jan-Olof Antonsson janolof.antonsson@telia.com; 

Bygdens marknad  c/o Monika Hulthe   info@bygdensmarknad.se; 

Djursviks Samhällsförening c/o Lars carlsson lgp.carlson@telia.com; 

Gullabo Hembygdsförening  c/o Kerstin Eriksson kerstin.e.gullabo@telia.com; 

Gullabo sockenstämma c/o Roland Feith  roland@reklamebo.se; 

Kustmiljögruppen  c/o John Bräutigam john.brautigam@kustmiljogruppen.org; 

Slätafly byalag  c/o Ewy Svensson ewy.svensson@telia.com; 

Strömby byalag  c/o Dan Lindgren   Danne_1956@hotmail.com; 

Söderåkra Hembygdsgille  c/o Karl-Gustav Nilsson   karl-gustav.nilsson@infratek.se; 

Torsås Bygdegårdsförening  c/o Hans-Olof Berg   hans-olof.berg@telia.com; 

Torsås Hembygdsförening  c/o Rolf Olsson   rotool@telia.com; 

Friluftsfrämjandet c/o Marita Josefsson Karlsson   mita67@telia.com; 

VISION BERGKVARA c/o Britt-Marie Östman bmo@torsas.mail.telia.com; 

Bergkvara båtklubb  c/o  klubbhuset@bergkvarabatklubb.se; 

Möre Resurscentrum  c/o Tuulikki Åkesson  ta@moreresurscentrum.com; 

Naturskyddsföreningen c/o Jan-Erik Persson - 

Centerpartiet i Torsås c/o Marcus Johansson marcus.johansson@gyf.se; 

Folkpartiet i Torsås c/o Margareta Ohlin margateta.ohlin@torsas.se; 

Kristdemokraterna i Torsås c/o Mats Olsson mats.olsson@torsas.se; 

Miljöpartiet i Torsås c/o Lars Sjöholm lars.sjo@spray.se; 

Nya Moderaterna i Torsås c/o Mona Magnusson mona.magnusson@torsas.se; 

Torsås partiet c/o Kerstin Ahlberg kerstin.ahlberg@torsas.se; 

Socialdemokraterna i Torsås c/o Henrik Bokor henrik.bokor@gmail.com; 

Sverigedemokraterna Torsås  Johnny Hansson johnny.hansson@torsas.se 

Vänsterpartiet c/o Lena Gustafsson Lena.Gustafsson@torsas.se; 

Kalmarsundskommissionen c/o Susanna Minnhagen susanna.minnhagen@kalmar.se; 

Vattenmyndigheten i Södra 
Östersjön 

c/o Kristina T Samuelsson Kristina.T.Samuelsson@lansstyrelsen.se; 

Länsstyrelsen i Kalmar c/o Eva Hammarström Eva.Hammarstrom@lansstyrelsen.se; 

Ostkustens vattensamling c/o Renate Foks renate.foks@kalmar.se; 

LRF c/o Linda Hedlund linda.hedlund@lantbruksforskning.se; 

SÖDRA c/o Mats Blomberg mats.blomberg@sodra.com; 

Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäckens medlemmar, 87 st    

 
Har ni frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta undertecknad. 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Pernilla Landin 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås Kommun 
E-post: pernilla.landin@torsas, telefon: 0486-33 187 
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