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Förvaltningsberättelse för Torsås Kustmiljögrupp 

Styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp, i fortsättningen benämnd som ”Kustmiljögruppen”,  

får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013 omfattande tiden från och med den 

1 januari 2013 till och med den 31 december 2013.  

Föreningen har sitt säte i Bergkvara, Torsås kommun. 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Det genomgående temat för verksameten under 2013 har varit ”Många bäckar små –  

Åtgärder med ideella krafter”. 

 

Föreningens ändamål, enligt 2:a paragrafen i stadgarna 

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

samordningsorganisation för de ideella Medlems-/Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun 

som stödjer arbetet med att förbättra kustmiljön i Kalmarsund i synnerhet och i Östersjön i 

allmänhet och som antagits som medlemmar i Kustmiljögruppen.  

 

Föreningens uppgifter, enligt 3:e paragrafen i stadgarna 

Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom… 

… att samordna och göra prioriteringar bland planerade  

kustmiljöinsatser i Torsås kommun, 

 

… att vid behov medverka vid medlems-/kustmiljöföreningens  

kontakter med myndigheter, institutioner och organisationer  

vad avser deras insatser för kustmiljön, 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/
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... att representera och aktivt medverka i Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens-

Brömsebäckens avrinningsområden, 

 

… att efter inbjudan medverka vid anordnandet av konferenser, symposier och 

utbildningsdagar på lokal, regional samt nationell nivå, 

 

… att arrangera en Vår- och en Höstträff för medlems-/kustmiljöföreningarna, 

 

… att arrangera och medverka vid utbildningstillfällen för medlems-/kustmiljöföreningarna, 

 

… att utbilda miljöambassadörer för kustmiljön,  

 

… att bedriva en verksamhet som främjar Kustmiljögruppens ändamål och uppgifter. 

 

Medlemmar: 

Medlemmar i Torsås Kustmiljögrupp är de ideella föreningarna i  

kommunen som antagits till Torsås Kustmiljögrupp efter anmälan  

till styrelsen. Föreningarna representeras genom sina styrelser.  

Antalet medlems-/kustmiljöföreningar från norr till söder                   

uppgår vid räkenskaps- och verksamhetsårets slut till 17 stycken. 

 

Styrelsen: 

Vid årsmötet med medlems-/kustmiljöföreningarna i Bergkvara lördagen den 15 juni 2013,  

§ 1311 beslutades det om en stadgeändring, som i korthet innebär enligt paragraferna 12 och 

14 i stadgarna… 

… att vid årsmötet med medlemsföreningarna som skall hållas före maj månads utgång och 

då helst i samband med ”Vårträffen” koncentreras förhandlingarna kring själva 

årsredovisningen såsom styrelsens förvaltningsberättelse omfattande balans- och 

resultaträkning jämte notförteckning, styrelsens förslag till disposition av årets resultat, 

föredragning och behandling av revisionsberättelsen, ansvarsfrihet för styrelsen, 

… att vid föreningsstämman med medlemsföreningarna som skall hållas före november 

månads utgång och då helst i samband med ”Höstträffen” koncentreras förhandlingarna kring 

valet av ordförande, ledamöter och ersättare till styrelsen, valet av revisorer, ledamöter i 

valberedning, fastställande av verksamhetsbudget och verksamhetsplan för det kommande 

året. 

http://www.kustmiljogruppen.org/
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Denna tydliga uppdelning av beslutsärenden mellan årsmötet och föreningsstämman 

möjliggör, att de ledamöter som väljs på föreningsstämman under hösten har bättre 

möjligheter till att sätta sig in i de operativa uppgifter som väntar dem inför det nya och 

kommande verksamhetsåret. 

Det innebär även att styrelsen efter nämnda stadgeändring skall bestå av en ordförande, fyra 

övriga ledamöter och två ersättare som väljs för en tid av ett respektive två år, så att inte hela 

styrelsen avgår vid ett och samma tillfälle.  

 

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av följande personer 

 Ordförande Rune Fransén 

 Kassör Kennert Täck                                

 Sekreterare Karl-Gustaf Eklund  

 Ledamot Roland Blomqvist  

                       och Pia Prestel 

 Ersättare Solbrith Hellman  

                          och Göran Wahlström 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 haft 10 ordinarie protokollförda sammanträden med 

uppehåll för sommarmånaderna juli och augusti samt ett extra styrelsemöte under september 

månad på ordförandens initiativ samt ett stort antal informella kontakter, §§ 13001 – 13271.  

 

Samtliga protokoll återfinns på hemsidan under länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/protokoll-fran-styrelsemoten-

2013/  

 

Under verksamhetsåret har det även förts samtal om hur vi på ett bättre och mer optimalt sätt 

kan utveckla arbetet i styrelsen och bli mer effektiva, målinriktade och framtidsorienterade.  

 

Kustmiljögruppen är representerad i följande organ: 

 Kustmiljögruppen representeras i Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp av 

Rune Fransén. 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/protokoll-fran-styrelsemoten-2013/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/protokoll-fran-styrelsemoten-2013/
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 Kustmiljögruppen representeras i Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens- 

Brömsebäckens avrinningsområden av de två ordinarie ledamöter Rune Fransén och 

Pia Prestel med Roland Blomqvist och Kennert Täck som sina personliga ersättare.  

 Kustmiljögruppen representeras i Torsås kommuns Va-planprocess av Rune Fransén. 

 Kustmiljögruppen representeras i Vision Bergkvara (VB) av Rune Fransén. 

 Kustmiljögruppen representeras i ”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 och 

delvis instängd vik av Kalmarsund av Rune Fransén och Karl-Gustaf Eklund.  

 

 

Kustmiljögruppen har dessutom följande nätverk och kontaktytor 

 Miljökontoret i Torsås kommun! 

 Länsstyrelsen i Kalmar län!                   

 Linnéuniversitetet! 

 Kalmarsunds Kustmiljöförening!                           

 LRF Torsås! 

 Leader Sydost! 

 Leader Blekinge! 

 Knappt 30 ”vän-företag” tillika sponsorer, som återfinns på hemsidan på länken 

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

 

 

Kännetecken för vårt ideella arbete 

 

               Har sett och ser de negativa miljöförändringarna i våra vikar till Kalmarsund! 

    Har skapat och skapar oro inför framtiden! 

         Beredd att ta konsekvenserna och vidta åtgärder! 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/
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         Genuint intresse för kustmiljöfrågor! 

             Värd och arrangör för fem nationella kustmiljökonferenser mellan åren 

                   1999-2007!  

                 Entreprenörskap, ser möjligheterna – inte svårigheterna! 

              Informella och korta beslutsvägar! 

                   Starka personligheter med olika kunskapsområden i samverkan! 

                  Nätverksbyggande! 

                Man kan göra skillnad genom samverkan!  

 

 

Kustmiljögruppen har deltagit i följande externa aktiviteter: 

 Havs- och Vattenmyndighetens konferens i Göteborg 16-17 april 2013 med 

rubriken ”Havs- och vattenforum 2013”.  

 

Under dessa två intressanta dagar så fick Kustmiljögruppens tre representanter Rune 

Fransén, Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund i samverkan med Torsås kommuns 

representant Pernilla Landin presentera vid ett särskilt info-torg för de övriga 

deltagarna på konferensen, Kustmiljögruppens verksamhet som finns redovisad i 

informationshäftet ”Många bäckar små – Åtgärder med ideella krafter”! Materialet 

finns på hemsidan, vilket Du kan ta del av genom att klicka på den blå länken nedan. 

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

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

 

 Bergkvaradagen den 9 maj 2013 och där presenterat  

kustmiljöarbetet för deltagarna med hjälp  

informationsfoldrar, experiment som riktat sig till  

både barn och vuxna, nytagna sedimentprov från  

Badudden i Bergkvara som påvisade en skrämmande  

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/konferenser/redovisning-av-konferensmaterial-till-hav-och-vattenforum-2013-16-17-april-i-goteborg/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/konferenser/redovisning-av-konferensmaterial-till-hav-och-vattenforum-2013-16-17-april-i-goteborg/
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  situation om den starkt negativa miljöpåverkan som skett i Kalmarsund under de 

senaste 30-50 åren. Kustmiljögruppens miljökampanj med miljöbränslet alkylatbensin 

till tvåtakts båtmotorer smygstartade och avslutades under augusti månad. Assar 

Johansson var även på plats med sin Truxormaskin och berättade för både barn och 

vuxna hur det går till när vass slås och slam sugs upp. 

 

 Vårlotteri med start på Bergkvara-dagen den 9 maj 2014 med försäljning av 400 

lotter fördelade på 4 lotterilistor med 100 lotter vardera. Samtliga vinster var 

sponsrade av Målerås Glasbruk, Garpens Vänner, GePe Service i Torsås, vilket 

innebar att föreningen tillfördes 2 000 kronor och att styrelseledamöterna fick goda 

möjligheter till att marknadsföra Kustmiljögruppens idéer, tankar och värdegrund samt 

berätta om angelägna kustmiljöfrågor, när de träffade intresserade personer som ville 

köpa lotter och på så sätt stödja föreningen ekonomiskt. 

 

 I Vattenrådet har Kustmiljögruppen som tidigare omnämnts två ordinarie ledamöter 

och två personliga ersättare. Kustmiljögruppen har alltid genom sina ledamöter varit 

representerad vid de 4 sammanträden som skett under 2013. 

 

Medlemsföreningarnas kontaktpersoner och ledamöterna i styrelsen för 

Kustmiljögruppen har aktivt deltagit i de sammankomster som Vattenrådet inbjudit 

till, vilka omnämns nedan… 

 

- Ålkonferens den 23-24 januari i Åhus, där Leif Lindberg deltog. 

 

- Föreläsning den 14 februari med Rune Hallgren, LRF som berättade om hur man 

underhåller och sköter ett dike på bästa sätt för plånboken och miljön. 

 

- Kräftseminarium den 7 mars på Öland för att lära sig mer om flod- och signalkräftor. 

 

- Vattenmyndigheten för Södra Östersjön och Ostkustens Vattensamling  

anordnar och inbjuder till öppet samrådsmöte den 13 mars med  

anledning av att Svensk Vattenförvaltning går in på sin andra 6-årscykel. 

 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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- Internationella världsvattendagen den 22 mars, ett samverkansprojekt  

mellan Ostkustens vattensamling/Kalmar kommun/Torsås kommun  

och Vattenrådet med fokus på att dricka kranvatten denna dag.  

 

- Vattendragsvandring utmed en del av Bruatorpsån,  

annandag påsk den 1 april med inventering och  

klassning av vattendraget utefter två olika modeller. 

 

- Regional vattenförsörjningsplan på remiss  

6 mars – 26 maj som behandlas på Vattenrådets  

styrelsemöte den 11 april. 

 

- En kväll den 23 maj med humor, kunskap och fulladdade batterier av grön el med Pär 

Holmgren och Staffan Lindberg om klimatet, klimatcoachning och underfundig 

underhållning. 

 

- Meeting on May 29-30 at Kalmar Town hall re. Initiation of large feed-mussel 

farming in South Baltic region. 

 

- Exkursion längs Ljungbyån den 21 september och följ med på en resa från källan till 

mynningen. 

 

- Vattenrådens dag den 10 oktober i Södra Östersjöns vattendistrikt, Österlens 

Folkhögskola i Tomelilla. Syftet är att representanter från Vattenråden ska ha 

möjlighet att träffas för att utbyta erfarenheter och utveckla samarbeten samt genom 

studiebesök få inspiration till fortsatt arbete och åtgärder. 

 

- Vattenträffar med fokus på Bruatorpsåns nedre del den 21 oktober och 7 november. 

 

- Vattenvandring utmed Bruatorpsån den 14 november med början vid Transjön. 

 

- Vattenträff på Hushållningssällskapet i Kalmar den 21 november med diskussion om 

vattenreglering, dammar, kalkning, öring, kräftor, ål, skogsbruk, statusklassning, 

fiskvandring, kustmiljön, våtmarker mm. 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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- Vattenträff, vattengården Flaken den 3 december 

 

 

 Miljödag den 2 september 2013 med lokalpolitiker från Torsås kommun och en 

riksdagsledamot. Kustmiljögruppen är representerad på sammankomsten av Rune 

Fransén och Karl-Gustaf Eklund. Kustmiljögruppen överlämnar informationsmaterial 

och genomför en presentation av sin verksamhet med hjälp av Powerpoints som Du 

kan ta del av genom att klicka på den blå länken nedan.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/Milj%C3%B6dag-

i-Tors%C3%A5s-kommun-2013-09-02.pptx  

Efter presentationen förflyttar sig samtliga deltagare ner till Ängsskären i Bergkvara, 

där Britt-Marie Östman berättar om Vision Bergkvara. Dagen avslutas i Södra Kärr 

med en enkel förtäring hos Karl-Gustaf Eklund. 

 

 

Kalmar kommuns internationella miljöpris för 2013 

 

Vill uppmärksamma insatser som förbättrar miljön i och runt Östersjön. Priset kan delas ut till 

personer, företag eller organisationer som bidragit genom…  

 

 Innovativa lösningar som visat hållbara förbättringar av miljön i och runt Östersjön. 

 Förbättringar av förvaltning och utnyttjande av Östersjöns gemensamma resurser och 

därmed uppnått en bättre miljö, t.ex. genom internationell  

samverkan eller kunskapsutbyte.   

 Strategier och praktiska lösningar som ökat allmänhetens  

medvetenhet och kunskaper om hur alla kan bidra till  

förbättringar av Östersjöns miljö. 

 

Kustmiljögruppens styrelse har nominerat Birgitta Hedvall,  

Mats Elgqvist och Håkan Larsson enligt protokoll från den  

26 februari 2013, § 13047 med motiveringen… 

 

”att de på ett synnerligen förtjänstfullt, ideellt och osjälviskt sätt samt under förhållandevis 

lång tidsperiod via lokala, regionala och nationella konferenser samt symposier lagt Torsås  

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/Milj%C3%B6dag-i-Tors%C3%A5s-kommun-2013-09-02.pptx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/Milj%C3%B6dag-i-Tors%C3%A5s-kommun-2013-09-02.pptx
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grunden till ett framtidsinriktat pedagogiskt arbete för kustmiljön i och kring Kalmarsund”. 

 

 

Sponsringskampanj 2013 - 2015 

 

Vid styrelsen sammanträde den 15 maj 2013, § 13157 så beslutar styrelsen att 

”sponsringskampanjen” 2013-2015 nu är officiellt avslutad, men uppmanar samtidigt 

ledamöterna, att vara vaksamma och scanna av potentiella nya ”vänföretag” till 

Kustmiljögruppen, när tillfälle så föreligger. 

 

Av resultaträkningen för 2013 på sidan 21 framgår att intäkterna för annonsplatser uppgår till 

30 500, vilket måste betraktas som ett synnerligen viktigt och välkommet bidrag för att kunna  

förverkliga de uppgifter som framgår av stadgarna i enlighet med § 03. 

 

 

Avslutade projekt i verksamhetsplanen under 2013 

 

 I verksamhetsplanen för 201306 – 201312 återfinns med början på sidan 5 rubriken 

A:02  Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till engelska. 

Göran Wahlström, ersättande ledamot av styrelsen som framgår av protokollet från 

den 4 september 2013 har översatt den allmänna information som finns på hemsidan 

till engelska.  

 

Denna allmänna information återfinns under linjalrubriken Om oss och med 

underrubrikerna 

 

- Bakgrund 

- Styrelse 

 

Översättningen är gjord och presenteras i likhet med den information på tyska som 

återfinns under linjakrubriken ”Other languages/Auf Deutsch”.  

 

 I verksamhetsplanen för 201306 – 201312 återfinns med början på sidan 5 rubriken 

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

ekonomiskt stödjer vår verksamhet. 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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I samband med att styrelsen planerade och arbetade med ”sponsorkampanj  

2013-2015”, som finns redovisad i den verksamhetsplan som gällde fram till 201306, 

fanns det långt framskridna tankar och planer på att rikta oss till den viktiga målgrupp 

som ”vänföretagen” utgör för Kustmiljögruppens miljöarbete lokalt inom kommunens 

gränser.  Vi kan läsa i styrelseprotokoll redan från hösten 2012 hur dessa tankar 

diskuteras. 

 

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

 

”Roland Blomqvist framför tankar på att de potentiella sponsorerna bland kommunens 

företagare måste få mer kunskap om hur kustmiljöarbetet i Torsås kommun bedrivs 

samtidigt som de måste uppmuntras genom t.ex. en vattendragsvandring som 

Kustmiljögruppen initierar och bekostar”. 

 

Styrelsen beslutar vidare i paragraf 12170 som avser detta ärende att 

 

- Ge Roland Blomqvist i uppdrag att fundera lite närmare kring sitt eget förslag, då det 

gäller hur och på vilket sätt Kustmiljögruppen skall initiera och bekosta 

uppmuntringsaktiviteter för sina sponsorer. 

 

I protokoll från den 4 september 2013, 13199 framgår det att ”Vänföretagen” till 

Kustmiljögruppen skall inbjudas till den årliga återkommande ”Höstträffen 2013” på 

det intressanta temat ”Vågar vi bada i Östersjön i en framtid”? 

Vid utvärderingen av denna verksamhetspunkt kunde styrelsen konstatera att inte ett 

enda ”Vänföretag” hörsammat vår inbjudan. 

 

 I verksamhetsplanen för 201306 – 201312 återfinns med början på sidan 11 rubriken 

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

alkylatbensin. 
 

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

renare än vanlig bensin och därmed ”snällare” både mot miljön genom att bildningen 

av markozon mer än halveras, men även mot människor och inte att förglömma mot 

själva motorn, som kan vara en båtmotor, gräsklippare, trimmer, motorsåg, mopeder 

mm. Alkylatbensin ger en perfekt prestanda genom att tändstift och förbränningsrum 

hålls renare. Alkylatbensinen tål att lagras och även efter långa stilleståndsperioder  

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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startar motorn utan problem. När alkylatbensin används så slipper du nästan helt ifrån 

farliga ämnen som bensen och aromatiska kolväteföreningar som i allmänhet orsakar 

allvarligare hälsoproblem. 

 

Mindre motorer är tekniskt sett ganska enkla men  

med dålig förbränning. Det innebär att mycket av  

bränslet 25-30% går ut oförbränt och om det rör sig  

om båtmotorer, så hamnar detta direkt i vattnet,  

vilket givetvis har en direkt negativ påverkan på  

vattenmiljön i Kalmarsund.  

Vi och medlemsföreningarna i Torsås Kustmiljögrupp  

måste därför ta ett större ansvar för miljön, vilket även  

kan ta sig uttryck i att lätta på gasen och att använda  

sig av elmotorer.  

Alkylatbensin finns både för tvåtakts- och för  

fyrtakts motorer. 

 

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

längre tid. Men även den längsta resa börjar ju som bekant med ett första steg.  

Stegen kan vara att göra en kampanj riktad mot bensinstationer och försäljningsställen 

av drivmedel i Torsås kommun under sommaren 2013 och på så sätt få publicitet kring 

frågan om användandet av lämpligt och alternativt drivmedel.  

 

Påverka grannar, vänner och bekanta samt att uppmana medlemsföreningarna att de 

vid sina styrelsemöten, föreningsstämmor och årsmöten uppmanar sina medlemmar att 

tänka mer miljömässigt, när de använder mindre motorer. 

Styrelsen har även möjlighet att via sina återkommande Nyhetsbrev och 

sammankomster med medlemsföreningarna påverka dessa att tänka mer miljömässigt. 

Vid styrelsens sammanträde den 12 juni 2013, § 13169 beslutar styrelsen om ett 

            preliminärt upplägg för kampanjen som kan se ut på följande sätt…   

 

- Engagera, informera och involvera medlemsföreningarna i Kustmiljögruppen i 

kampanjen, vilket kommer att ske på och under ”Vårträffen” den 15 juni 2013. 

 

Engagera, informera och involvera lokalpressen (Barometern, Östran-OT och KLT)  

genom pressreleaser, intervjuer med potentiella retailers, motorkunniga inom  

Torsås kommun med flera aktörer, vilket tydligt markerar att det är en lokal kampanj. 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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- Uppsättning av en bra affisch i småbåts- 

hamnen, som tydligt anger kampanjens  

syfte och mål.  

 

- På lämplig plats i småbåtshamnen skall det  

placeras en beach-flagga med dubbelsidig text  

och en höjd av 3.6 meter, där det på den ena  

sidan står Kustmiljögruppen och på den andra  

exempelvis. Aspen och/eller alkylatbensin.  

Beach-flaggan skall/bör sponsras av Aspen eller  

någon annan intressent med hänsyn tagen till det  

förhållandevis låga priset – ca 3 000 kronor, komplett med stativ och vattentyngd.  

 

- På Sjöslätten och inför Bergkvara Water festival bör det också finnas en skylt/affisch 

som talar om att det säljs miljöbränsle, alkylatbensin i småbåtshamnen, men även på 

andra namngivna platser i kommunen med uppgift om försäljning i lösvikt och/eller i 

dunk 5 respektive 25 liter. 

 

- Ove Karlsson på Dalskärs Camping bunkrar redan idag båtar i småbåtshamnen med 

diesel och vid samtal och kontakter med honom, så har han ställt sig mycket positiv  

- till Kustmiljögruppens miljöbränslekampanj. 

 

- Ohlssons Marina har på samma sätt som Ove Carlsson ställt sig bakom 

Kustmiljögruppens miljöbränslekampanj. 

 

Vid styrelsen sammanträde den 4 september 2013, § 13192 meddelar ordföranden att 

projektet är avslutat. 

Representanter från styrelsen har tillfrågat detaljisterna i Torsås om de har märkt en 

ökad försäljning av alkylatbensin under den tid, sommaren 2013, som Torsås 

Kustmiljögrupp bedrivit sin kampanj, om att ägare till tvåtakts båtmotorer bör/skall 

använda miljöbränslet alkylatbensin för att minska belastningen på kustmiljön. 

 

Förfrågningarna visar på en ökad försäljning totalt, dock med den reservationen, att 

            det inte finns några egentliga kunskaper om vad alkylatbensinen använts till 

Oavsett detta faktum upplevs det som positivt att försäljningen av miljöbränsle ökar. 

 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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Ordföranden kan även konstatera att det råder en mycket bra prisbild för alkylatbensin 

hos kommunens detaljister, vilket i och för sig kan vara en av flera förklaringar till att 

försäljningen ökat. 

 I verksamhetsplanen för 201306 – 201312 återfinns med början på sidan 14 rubriken 

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

vasspelletstillverkning – beräknas att vara avslutat i augusti 2013.  

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

utvärdera hantering, energinytta och ekonomiska förutsättningar vid tillverkning av 

bränslepellets med vass som råvara. Detta projekt är utifrån Kustmiljögruppens synsätt 

och övergripande mål mycket viktigt därför att det utgör ett utav flera slutmål för 

själva vasslåttern.                                                                 

För att skapa och vidmakthålla motivationen hos medlems- 

föreningarna i Kustmiljögruppen efter vasskörd med Truxorn,  

måste ett tydligt mål med ”allt det slit” som arbetet innebär  

för medlemsföreningarna, upplevas som meningsfullt ur ett kust- och miljöperspektiv.   

Initiativtagare är Magnus Rosenborg, Miljöföreningen Södra Ragnabo som skriver i 

juni 2012…  

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

  vattengenomströmningen och förbättrar därmed vattenflödet i de instängda vikar som 

  finns i Kalmarsund.  

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

av ett lokalt företag i Torsås kommun.  

- Pellets kan…  

 

 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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Sammantaget ger detta en win to win effekt genom att  

 

 

enrening samt jordförbättring.  

I styrelseprotokoll från den 4 september 2013, § 13188 meddelar ordföranden Rune 

Fransén att det ekonomiska bidrag som kalmarsundskommissionen erhållit av Havs- 

och Vattenmyndigheten för att utvärdera möjligheterna till vasspelletering inrymmer 

såväl… 

- Fakturan på inställelseavgiften 4 750 kronor för PKN-Consulting i Nybro, som tar 

hand om den slagna vassen efter skörd, som… 

- Premie 5 000 kronor för det extraordinära ideella arbete som Magnus Rosenborg lagt 

ner för att utvärdera hanteringen, energinyttan och de ekonomiska förutsättningarna 

vid tillverkning av bränslepellets med vass som råvara enligt Kustmiljögruppens 

verksamhetsplan. 

Vid styrelsen sammanträde den 2 oktober 2013, § 13225 meddelar ordföranden att 

projektet är avslutat och att Kustmiljögruppen erhållit 5 000 kronor per den 28 juni 2013 

från Torsås kommun. 

 

Vad har vi då gjort under verksamhetsåret 2013 inom ”kustfamiljen”? 

Verksamhetsåret har i likhet med verksamhetsåret 2012… 

 

dels präglats av förvaltande, vilket har inneburit att fortsätta bära ”fanan” högt för de 

kustmiljöinsatser och det kustmiljötänkande som tidigare styrelser så framgångsrikt har 

engagerat sig i och för samt lyckats att uppnå, 

  

dels till en fortsatt om- och nyorientering där frågor om aktivitet, delaktighet, kommunikation 

och information såväl inom styrelsen som mellan medlems- och kustmiljöföreningarna har  

http://www.kustmiljögruppen.org/
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varit helt avgörande och bärande för styrelsearbetet.  

 

Punkterna nedan vill ge stöd för vad som ovan anförts. 

 

 Förnyat samarbetsavtal har tecknats med Johan Blomqvist, Webbochform.se under 

året för att vidmakthålla den ”nya” hemsidan, vilket utgör navet i Kustmiljögruppens 

interna och externa information till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, våra 

sponsorer och ”vänföretagare” som stödjer oss ekonomiskt samt till de exekutiva 

personer inom myndigheter, politik och offentlig förvaltning samt övriga personer som 

återfinns på den externa mailinglistan. 

 

 Den nya hemsidan bygger på och är en förutsättning för kommunikationen och  

informationen mellan Kustmiljögruppen och dess medlems- och kustmiljöföreningar. 

De månadsvisa och återkommande Nyhetsbreven som belyser olika frågeställningar i 

och för kustmiljön blir själva kittet i informationen. Medlemsföreningarna har här bl.a. 

möjlighet att presentera sig och vara goda exempel på vad som händer lokalt i deras 

kustmiljöområde. 

 

Ett tydligt exempel på att delge varandra och utbyta  

information är Södra Kärr Samfällighetsförenings  

presentation av sin ansökan till Länsstyrelsen om  

LOVA-medel för 2014-2016 och som återfinns på  

Kustmiljögruppens hemsida. 

 

Klicka nedan för att läsa hela ansökan om LOVA-medel.  

http://www.kustmiljogruppen.org/lova-ansokan-genomstromningsprojekt-sodra-karr-

2014-2016/  

 

 I dokumentarkivet återfinns även tidningsartiklar som behandlar intressanta 

kustmiljö- och klimatförhållanden som ger infallsvinklar för oss alla varför det just ser 

ut som det gör i och runt vårt kust- och närområde. Klicka på den blå länken nedan för 

att läsa mer . www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/ 

 

Under verksamhetsåret har det tillkommit 137 nya artiklar till de 87 artiklar som redan 

fanns. I dokumentarkivet finns under åren 2010 – 2013 således 224 artiklar, som 

behandlar aktuella kustmiljö- och klimatförhållanden. 

Styrelsens ledamöter i Kustmiljögruppen deltar aktivt i och för det lokala miljöarbetet 

ute i medlems-/kustmiljöföreningarna som stödjare, uppmuntrare och till viss mån  

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/lova-ansokan-genomstromningsprojekt-sodra-karr-2014-2016/
http://www.kustmiljogruppen.org/lova-ansokan-genomstromningsprojekt-sodra-karr-2014-2016/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/
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konsulter, då föreningarna har och driver olika miljöprojekt. 

 

 ”Vårträffen 2013” med medlemsföreningarna med efterföljande årsmöte ägde rum 

lördagen den 15 juni 2013.  

Temat för dagen var ”Många bäckar små – Åtgärder med ideella krafter”, ett tema som 

var genomgående under hela verksamhetsåret 2013.  

 

På ”Vårträffen” fick deltagarna, som representerade 3 medlemsföreningar av 17 ta del 

av kommunledningens syn på hur det står till med kustvattenmiljön i Torsås kommun. 

 

Pernilla Landin, sekreterare tog upp tråden på dagens tema ”Många bäckar små – 

Åtgärder med ideella krafter – genom att vända sig till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner och be dessa att med stövlarna på gå ut i sitt geografiska område och 

göra en inventering av de diken som rinner ut i Kalmarsund.  

 

Se sidan 11 i verksam- hetsplanen för 2014, som avser dikesinventering och är direkt 

kopplat till denna tillbakablick. 

 

Pernilla ville ha hjälp med att få svar på följande frågor… 

 

- Hur gör vi för att kartlägga diken utmed kusten som 

 mynnar i Kalmarsund? 

- Vad kan Vattenrikesnurran ge oss för information, då det  

gäller tillflöde, vattenhastighet, smådjur, vattendragets  

utseende och beskuggning?  

- Hur gör vi och vad kan vi lära av vattenprovtagning? 

- Vad säger oss förekomsten av vattenlevande organismer? 

 

Pernilla delar ut vattenrikesnurran samt inplastade kartor över Torsås kommun till 

ledamöterna, för att underlätta deras arbete med kartläggningen och dikesinventering.  

 

Leif Lindberg tar över taktpinnen och delger ledamöterna sina tankar om ålfisket efter att 

ha deltagit på en konferens 23-24 januari 2013 i Åhus. Klicka på den blå länken nedan för 

att ta del av Leifs tankar.  http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2013/12/Om-%C3%A5lfisket-idag-av-Leif-Lindberg-i-december-

2013.pdf    

 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/12/Om-%C3%A5lfisket-idag-av-Leif-Lindberg-i-december-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/12/Om-%C3%A5lfisket-idag-av-Leif-Lindberg-i-december-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/12/Om-%C3%A5lfisket-idag-av-Leif-Lindberg-i-december-2013.pdf
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Efter en bensträckare med frukt och läskande dryck samt lottdragning påbörjades 

årsmötesförhandlingarna med de ärenden som skall behandlas enligt 14 paragrafen i 

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

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

content/uploads/2011/09/%C3%85rsm%C3%B6tesprotokoll-20131.pdf   

 

 

 ”Höstträffen 2013” med medlemsföreningarna med efterföljande föreningsstämma ägde 

rum lördagen den 26 oktober 2013.  

Temat för dagen var ”Kommer vi att vilja bada i Östersjön i framtiden”.  

 

På Höstträffen” fick deltagarna, som representerade 6 medlemsföreningar av 17 ta del av 

Catherine Legrands, professor i marin ekologi vid Linnéuniversitetet, intressanta 

föreläsning på temat ovan. Med sin speciella framtoning och kompetens fick deltagarna 

mycket att tänka på och kring de tre hörnstenarna ”övergödning, överfiske och 

miljögifter”. En tidsresa i klimat och temperatur globalt sett under mer än 100 år visade på 

vilka förändringar som har skett, men även fortlöpande sker, då det gäller klimatet. 

 

Särskilt intresseväckande blev det när Catherine L kom fram till punkten i sin föreläsning 

och presentation ”hur vi människor hanterar våra förskrivna mediciner”. Det gick ett litet 

sus genom kapellsalen och skakade om deltagarna rejält, när informationen gavs att ca 50 

% av de aktiva substanserna hamnar i toalettstolen för vidare transport till reningsverk, 

som i dagens läge inte kan ta hand om dessa komplexa molekyler på ett adekvat sätt.  

 

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 att för oss som arbetar med miljöfrågor 

på ett lokalt plan att hitta anledningar till att få saker utförda på hemmaplan. Det skapas 

helt enkelt en win-to-win effekt för alla inblandade parter, som ger hopp inför framtiden. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av vad som egentligen hände på ”Höstträffen 

2013”. 

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

 

Kommunledningen från Torsås kommun var representerad genom kommunstyrelsens 

ordförande Håkan Algotsson, den nye samhällsbyggnadschefen Martin Storm och 

Vattenrådets sekreterare Pernilla Landin. 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/%C3%85rsm%C3%B6tesprotokoll-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/%C3%85rsm%C3%B6tesprotokoll-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/hosttraffen-2013/
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  Efter en bensträckare med god förtäring tog Magnus Rosenborg, Ragnabo Södra 

  Miljöförening över taktpinnen och berättade om nya och konkreta metoder för 

  omhändertagande av vass. 

 

I stadgarna, paragraf 12, står det att föreningsstämma årligen skall hållas före november 

månads utgång, varför det är lämpligt att kombinera denna stadgeenliga skyldighet med 

”Höstträffen”. 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av protokollet från föreningsstämman. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/10/Protokoll-2013-10-

262.pdf  

 

 

Avslutningsvis 

 

Hur duktiga och fulla av energi vi än är i styrelsen och Kustmiljögruppen, så bygger fullt ut 

resultatet av de sammanlagda miljöinsatserna som ligger på medlems- och 

kustmiljöföreningarnas agenda på föreningarnas egna aktiviteter, intresse och förmågor. 

 

 

Den nye ordföranden John Bräutigam ger sina tankar inför verksamhetsåret 2014 och 

framtiden för Kustmiljögruppen   

Att bli ordförande för Kustmiljögruppen både förpliktigar och inspirerar.  

Förpliktigar - för att gruppen har bedrivit ett framgångsrikt arbete under  

många år och etablerat en förening som skaffat sig respekt och ett  

välförtjänt gott renommé. Tidigare styrelser och andra ideella krafter har  

drivits av en hög ambition och har lyckats genomföra många  

uppmärksammade aktiviteter.                                                                        Bild: John Bräutigam 

Inspirerar - för att det finns så mycket kvar att göra. Vattnen i vårt område behöver uppnå 

god status. Djurpopulationer behöver skyddas eller återetableras. Kustfisket behöver komma 

tillbaka. Marker, strandängar och badplatser behöver hållas attraktiva och locka till sig både 

permanentboende och turister. Djurhållning och lantbruk med betande nötkreatur, hästar och 

får är en förutsättning för att hålla landskapet öppet. Miljömålen måste kunna uppnås med 

verksamhetsutövare i regionen. Utan kustboende finns det inga som värnar kustmiljön. 

Kustboende människor och deras engagemang är en förutsättning för Kustmiljögruppens 

verksamhet. Det finns inte ”några andra” som gör jobbet! Men – en stor utmaning är att få 

alla kustboende att engagera sig. Nu finns det en slagssida åt inflyttade, sommarboende och 

”utbölingar”.  

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/10/Protokoll-2013-10-262.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/10/Protokoll-2013-10-262.pdf
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Vi behöver få med dem som bedriver verksamhet här, de som försörjer sig på det lokala, de 

som bor här sedan generationer, alla som för kommande generationers skull bör inse att en 

kustmiljö, där det är angenämt att verka och bo, inte är en självklarhet. Vi behöver ha ombord 

fler på tåget! 

 

 

Ekonomi med nyckeltal 
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POSTER INOM LINJEN 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Torsås Kustmiljögrupp har inte några ställda säkerheter och ansvarsförbindelser som skall 

anges i årsredovisningen enligt 5 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1 554) 

 

Flerårsjämförelse        2013 2012 2011 

Inkomster                     46 178            7 763             5 792 

Utgifter                     27 198          35 408             4 791  

Årets resultat  före  

bokslutsdispositioner                            18 980         -27 645             1 001 

 

Ingående eget kapital                 142 233         169 878         168 877 

Utgående eget kapital                        161 213          142 233        169 878 

- varav resultatutjämningsfond           18 000                     0                   0 

- varav årets bokförda resultat                 980           -27 645            1 001 

 

Kortfristiga skulder                               2 132             6 000                    0    

Soliditet                                               98.6%              95.7%            100%                                                                                     

 

Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel per den 31 december 2013 överförs i ny 

räkning och disponeras enligt följande: 

Årets resultat  före 

bokslutsdispositioner  18 980 kronor 

Ingående eget kapital                             142 233 kronor 

 

Av det uppkomna driftsresultatet för året på 18 980 kronor avsätts 18 000 kronor till en 

resultatutjämningsfond som blir en del av det egna kapitalet, för att möta skillnaderna  

http://www.kustmiljogruppen.org/
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Tilläggsupplysingar 

Firmatecknare 

Under verksamhetsåret har varit Rune Fransén, ordförande och Kennert Täck, kassör. 

Redovisningsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Värderingsprinciper mm 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat har 

angetts. 

Upplysningar till enskilda poster - noter 

Not 1 Återförd Interimsskuld. I 2012 års bokslut avsattes 6 000 kronor för att betala 

         inkommande räkning under 2013 från PKN-Consulting i Nybro avseende 

  inställelseavgift för bandvagn med släp med början i Ragnabo och avslut i 

  Södra Kärr. I protokoll från den 4 september 2013, § 13188 framgår, att det 

  ekonomiska bidrag som Kalmarsundskommissionen erhållit av Havs- och 

  Vattenmyndigheten för att utvärdera möjligheterna till vasspelletering inrymmer 

  ovannämnda faktura till PKN-Consulting, varför det reserverade beloppet i sin 

  helhet återförs. 

Not 2 Föreläsningsarvode till gästföreläsare från Linnéuniversitetet vid ”Höstträffen 

  2013” på temat ”kommer vi att vilja bada i Östersön i framtiden” 

Not 3 Sociala avgifter – 31.4% - avseende föreläsningsarvode enligt ovan. 

Not 4 Datakostnaderna under verksamhetsåret 2013 har fördelat sig enligt följande. 

                     WebbochForm.se  8 750 kronor, enligt avtal, innefattande 

                                                                                       inkommen faktura under januari månad 

                                                                                       2014 avseende kvartal 4, 2013 med 904 

                                                                                kronor. 

 

 Leasing av sekreterarens privata dator 1 400 kronor, enligt protokoll § 4, 

                                                                                       2010-10-17. 

 

 Webbhotell   324 kronor.  

http://www.kustmiljogruppen.org/
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