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Diarium 2014 fr.o.m. 2014-10-24 

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid 

Kustmiljögruppen.   

November månad 

2014-11-19 

Inkommer mail (PDF) från Magnus Svensson, ordförande Bygg- och Miljönämnden i Torsås 

kommun med rubriken ”Anmälan till Höstträff 2014″. 

2014-11-19 

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

med texten ”Tack för din medverkan i Smålandsnytt. Hör av Dig om ni har något spännande 

på gång”. Johan Svensson, SVT Smålandsnytt 0470-778833. 

2014-11-18 

Inkommer svarsmail (PDF) från Tomas Svensson, Gunnarstorps Miljöförening med anmälan 

om deltagande i Höstträffen 2014. 

2014-11-18 

Inkommer svarsmail (PDF) från Leif Lindberg, Bergkvara Hembygdsgille med rubriken den 

22 november och anmälan om ev. deltagande i Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014″. 

2014-11-18 

Inkommer svarsmail (PDF) från Tomas Svensson, Gunnarstorps Miljöföreningen med 

anledning av att sekretariatet översänt mail med rubriken ”SVT-intervju med 

Kustmiljögruppens ordförande för kännedom”. 

2014-11-18 
Inkommer svarsmail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening med rubriken 

”Anmälan Höstträff”. 

2014-11-18 

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

”SVT-intervju”. 

2014-11-18 

Sekretariatet skickar till personer som ännu inte anmält sig till Höstträffen 2014 mail (PDF) 

med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp behöver Ditt stöd och Din medverkan nu på lördag den 

22 november samt en bifogad fil… 

# Inbjudan (PDF) 

2014-11-17 

Inkommer svarsmail (PDF) från Östen Barrdahl, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening 

med anmälan om deltagande på Kustmiljögruppens Höstträff 2014. 

2014-11-17 

Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Information 

om prisförändring fr.o.m. 150101. 

2014-11-17 

Inkommer mail (PDF) från Margareta Ohlin, folkpartiets gruppledare i KF som anmäler 

deltagande i Kustmiljögruppens Höstträff 2014. 

2014-11-17 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) vägbeskrivning till Gunnar Larsson, Kärrabo 

Kustvårdsförening inför arbetsträff hos sekreteraren tisdagen den 18 november 2014, klockan 

10.00. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmalan-om-deltagande-Hosttraff-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/SVT-Smalandsnytt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmalan-om-deltagande-i-Hosttraffen-20143.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmalan-till-Hosttraff-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/SVT-intervju-2014-11-18.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmalan-Hosttraff-20141.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/SVT-intervju.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Torsas-Kustmiljogrupp-behover-Ditt-stod-och-Din-medverkan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Inbjudan-till-speciella-deltagare.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmalan-om-deltagande-pa-Hosttraffen-20141.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Information-om-prisforandring-150101.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmalan-om-deltagande-Hosttraffen-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Vagbeskrivning-till-kage.pdf
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2014-11-17 

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

styrelsens ordinarie ledamöter bifogade handlingar efter styrgruppsmöte med 

Kalmarsundskommissionen den 3 november 2014… 

# Information om LOVA-projekt och EU:s vattendirektiv 2016-2021 (PDF) 

# Verksamhetsplan 2015 (PDF) 

# Protokoll från styrgruppsmöte 2014-11-03 (PDF) 

2014-11-17 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet efter att varit i 

mail kontakt med Anders Kjellberg om ett pilotprojekt för selektiv skiktmuddring av 

bottensediment i den delvis instängda viken innanför Nötholmen. 

2014-11-17 

Inkommer svarsmail (PDF) från Susanna Minnhagen, sekreterare i 

Kalmarsundskommissionen (KSK) med anledning av att Kustmiljögruppen via dess 

ordförande John Bräutigam avlämnar synpunkter på föreslagen organisation av KSK:s 

sekretariat samt Verksamhetsplan 2015. Se även utgående handling i diariet 2014-11-11. 

2014-11-17 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 

”Flaggar för projekt i Grisbäckens delavrinningsområde” som ställts till Anders Kjellberg, 

fiskeridirektör vid Länsstyrelsen i Kalmar län. 

2014-11-17 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, ny ledamot i Kustmiljögruppens styrelse 

fr.o.m. verksamhetsåret 2015 om deltagande i Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014″. 

2014-11-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Jaen och Kerstin Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo 

om deltagande i Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014″. 

2014-11-15 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens 

styrelse som informerar sekretariatet om, att styrelsemöte i Vattenrådet för Bruatorpsåns, 

Grisbäckens och Brömsebäckens avrinningsområden hålls torsdagen den 27 november 2014 

med början 17.30. Kallelse med dagordning (PDF) bifogas mailet. 

2014-11-14 

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

”Anmälan” som avser deltagande för Megg Bräutigam i Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014″. 

2014-11-14 

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

”Vattendragsvandring 29 november 10.00-12.00″ jämte två bifogade filer… 

# Välkommen på vattendragsvandring! Kanske kommer Du också? (PDF) 

# Vattendragsvandring 29 november – plansch (PDF) 

2014-11-13 

Inkommer svarsmail (PDF) från Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening som meddelar, att 

han inte har möjlighet att närvara vid Kustmiljögruppens Höstträff 2014. 

2014-11-12 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som 

meddelar sekretariatet, att valberedningen föreslår omval för Jan Hellman som ordinarie 

revisor för verksamhetsåret 2015 samt Solbrith Hellman, som ersättande revisor. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Protokoll-fran-KSK-styrgruppsmote-3-nov.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Information-om-EUs-vattendirektiv-2016-2021-samt-LOVA-projekt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/VP-KSK-2015-f+%C3%82rslag.doc
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Protokoll.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Flaggar-for-projekt-i-Grisbackens-delavriningsomrade.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kalmarsundskommissionens-organisation.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Flaggar-for-projekt-i-Grisbackens-delavrinningsomrade.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmalan-om-deltagande-i-Hosttraffen-20141.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmalan-om-deltagande-i-Hosttraffen-20142.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Styrelsemote-2014-11-27.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kallelse-styrelsem+Âte-27-nov-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmalan-Hosttraff-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Vattendragsvandring-29-november-10.00-12.00.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Vattendragsvandring-29-nov-2014-mail.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Vattendragsvandring-29-nov-2014-planch.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Avanmalan-Hosttraffen-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Valberedningens-forslag-till-revisorer.pdf
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2014-11-11 

Styrelseledamöterna i Kustmiljögruppen Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund översänder 

svarsmail (PDF) på ordförandens uppmaning att ”synpunkter mottages tacksamt inför 

Kalmarsundskommissionens möte 2014-11-18″. Lämnade synpunkter är att betrakta som 

arbetsmaterial och finns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen. 

2014-11-10 

Sekretariatet utsänder via mail (PDF) på ordförandens uppdrag kallelse jämte 

dagordning (PDF) till konstituerande styrelsemöte lördagen den 22 november 2014 med den 

nya styrelsens ledamöter fr.o.m. verksamhetsåret 2015. 

2014-11-10 

Sekretariatet expedierar mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 

rubriken ”Kustmiljögruppens ordförande betonar vikten av Din närvaro på Höstträffen 2014″ 

till medlemsföreningarnas kontaktpersoner som ännu inte anmält sig. 

2014-11-10 

Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening, med anmälan om 

deltagande vid Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014″. 

2014-11-07 

Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 

rubriken ”Brandskum igen” som tillsänts Leif Pettersson, redaktör vid tidningen Östran i 

Torsås med hänvisning till artikel i SvD 2014-11-02 på 

länken http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/svd_141102.pdf  

Övriga intressanta artiklar i detta ämne hittar Du på 

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

2014/ i vårt dokumentarkiv. 

2014-11-06 

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

”Finns det brandskum i Torsås vatten? ställt till samtliga ledamöter i styrelsen. Svaret ges i 

bifogad fil… 

# ”Brandskumskemikalie” (PFAA) i råvatten och dricksvatten – PM 2014-11-06. (PDF) 

2014-11-06 

Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 

rubriken ”Brandsläckningsmedel i dricksvatten” som ställts till Leif Pettersson, redaktör vid 

tidningen Östran i Torsås med två bifogade filer… 

# Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter och ytvattentäkter. (PDF) 

# ”Brandskumskemikalie” (PFAA) i råvatten och dricksvatten – PM 2014-11-06. (PDF) 

2014-11-06 

Inkommer svarsmail (PDF) från Olle Gustafsson, Norragårdens Samfällighetsförening med 

rubriken ”Höstmöte” och anmälan om deltagande. 

2014-11-06 

Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 

rubriken ”projekt angående översilning av åkermark” med en bifogad fil… 

# Restaurering av översilningsområdet vid Björka, Sjöbo kommun. (PDF) 

2014-11-05 

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

”projekt angående översilning av åkermark” som visar en filmsnutt på 

länken http://www.sjobo.se/bygga-bo-och-miljo/nyheter/oversilning-vid-bjorka-i-sjobo-

kommun/ och som tillsänts styrelseledamöterna i Kustmiljögruppen. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Infor-Kalmarsundskommissionensmote-18-11.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kallelse-till-konstituerande-styrelsemote-2014-11-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kallelse-till-konstituerande-styrelsemöte-2014-11-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kallelse-till-konstituerande-styrelsemöte-2014-11-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/betonar-vikten-av-din-narvaro.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmälan-om-deltagande-i-Höstträffen-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Brandskum-igen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/svd_141102.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2014/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2014/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Finns-det-brandskum-i-Torsås-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Brandskum-PFAA-i-r+Ñvatten-och-dricksvatten.-PM-2014-11-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Brandslackningsmedel-i-dricksvatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Brandskum-som-m+Âjl.-f+Ârorenare-Tors+Ñs-ver-1404151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Brandskum-PFAA-i-r+Ñvatten-och-dricksvatten.-PM-2014-11-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmalan-till-Hosttraffen-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Projekt-ang-oversilning-av-akermark.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/+ûversilningsomr+Ñde-Bj+Ârka-Sj+Âbo-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Oversilning-av-akermark.pdf
http://www.sjobo.se/bygga-bo-och-miljo/nyheter/oversilning-vid-bjorka-i-sjobo-kommun/
http://www.sjobo.se/bygga-bo-och-miljo/nyheter/oversilning-vid-bjorka-i-sjobo-kommun/
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2014-11-05 

Inkommer mail (PDF) från Joel Parde, ordförande Leader Småland Sydost med rubriken 

remissutgåva som avser Lokal utvecklingsstrategi för Lokalt Ledd Utveckling 2014-2020. 

Remissutgåvan är arbetsmaterial och återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen. 

2014-11-05 

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

”Inbjudan till Höstträff” (PDF) som skall publiceras till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner måndagen den 10 november 2014. 

2014-11-04 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”PFAA i råvatten och dricksvatten – begäran om handlingar” från Mikael Suni, 

livsmedelsinspektör, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kalmar kommun med bifogade filer… 

# Rapport – analys av vatten mot PFOS. (PDF) 

# Enkät om PFAA – Livsmedelsverket. (PDF) 

2014-11-04 

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

med rubriken ”Resultat från årets ”kustmiljöturné” – Base Camp Kalmarsund” med bifogad 

fil… 

# Base Camp Kalmarsund 1 oktober 2014 gav ett tiotal åtaganden. (PDF) 

2014-11-04 

Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 

rubriken ”Begäran om handlingar” rörande eldning av hästgödselpellets, Länsstyrelsen i 

Hallands län med bifogad fil… 

# Skrivelse angående hästgödsel – Länsstyrelsen i Hallands län. (PDF) 

2014-11-04 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken 

”PFAA i råvatten och dricksvatten” med tillhörande mailkorrespondens med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun med bifogad fil… 

# Brandskum som möjlig förorenare. (PDF) 

2014-11-04 
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) medlemsföreningarnas kontaktpersoner med rubriken 

”Information till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014″. 

2014-11-03 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Martin Storm, Samhällsbyggnadschef i Torsås kommun 

med rubriken ”Brunnsprojekt länk” med bifogade filer… 

# Förslag till Notis i kommunblad (PDF), 

# Registrering av statistik (PDF), 

# Resultat (PDF). 

2014-11-03 

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

”Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer” som återfinns på 

länken http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2014/Pages/samrad-for-

vattenforvaltning.aspx och som tillsänts ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse. 

2014-11-03 

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

”inför Kalmarsundskommissionens möte den 18 november 2014″, med uppmaningen till 

styrelsens ledamöter, att synpunkter mottages tacksamt bland annat på bifogade filer… 

# Utdrag för uppdragsbeskrivning för konsultuppdrag PDF), 

# Deltagande i EU projektet WaterNets(PDF), 

# Kalmarsundskommissionens verksamhetsplan för 2015 (PDF). 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/REMISS.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Inbjudan-hosstraff-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Inbjudan-h++ésttr++¦ff-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/PFAA-i-ravatten-och-dricksvatten-begaran-om-handlingar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Rapport-analys-av-vatten-mot-PFOS.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Enk+ñt-om-PFAA-SLV1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Resultat-fran-arets-kustmiljoturne-Base-Camp-Kalmarsund.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Base-Camp-Kalmarsund-rapport-2014-10-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Begaran-av-handlingar-skrivelse-angaende-hastgodsel-Lansstyrelsen-Hallands-lan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/551-4476-12-Lansstyrelsen-i-Hallands-lan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/PFAA-i-råvatten-och-dricksvatten-avsnitt-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Brandskum-som-m+Âjl.-f+Ârorenare-Tors+Ñs-ver-140415.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Information-till-Kustmiljogruppens-Hosttraff-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Brunnsprojekt-lank.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kommunblad.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/registrering-av-statistik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Resultat.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Forslag-till-forvaltningsplan1.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2014/Pages/samrad-for-vattenforvaltning.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2014/Pages/samrad-for-vattenforvaltning.aspx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Infor-KSKs-mote-2014-11-18.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Uppdragsbeskrivning-for-konsultuppdrag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/WaterNets_pilotomrade1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/VP-KSK-2015-anna.pdf
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2014-11-02 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 

kontaktuppgifter för de av valberedningen föreslagna nya ersättarna i Kustmiljögruppens 

styrelse. 

2014-11-01 

Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande ställt till 

Länsstyrelsen i Hallands län med rubriken ”begäran om handlingar angående tillverkning av 

pellets av hästgödsel”. 

2014-11-01 

John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande överlämnar rapport från Linnéuniversitetet, 

Institutionen för naturkunskap med titeln ”Uppföljning och förslag på restaurering av anlagda 

våtmarker i Kalmar kommun, november 2012 till sekretariatet för inläggning i diariet och i 

dokumentarkivet under rubriken rapporter. Klicka på den blå länken för att ta del av 

rapporten. (PDF) 

Oktober månad 

2014-10-30 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens 

styrelse som har haft kontakt med Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, som skriver 

”Analys- och scenarioverktyg för övergödning i sötvatten. Finns en liten introduktionsfilm 

uppe i höger hörn. Annars zoomar du in i bilden, klickar på vattendrag du vill veta 

information om mm. på länken http://vattenweb.smhi.se/ 

2014-10-30 

Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 

rubriken ”Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp 3 november 2014″. 

2014-10-29 

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

”Vass-artikel i Barometern på nätet”. Se även artikeln, som finns i dokumentarkivet på 

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

content/uploads/2014/10/Ostran20141030.jpg 

2014-10-29 

Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande ställt till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun med rubriken PFAA i råvatten och 

dricksvatten. Se även artikel, som finns i dokumentarkivet på länken… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/10/SvD20141010.jpg 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/svd_141009.pdf 

2014-10-29 

Inkommer kopia av mailkorrespondens (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med rubriken ”Kolla din brunn-projekt” med ytterligare frågor ställda till Martin 

Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun, som berör detta projekt. Se även inkommen 

handling i detta ärende 2014-10-13, som finns i diariet med samma datum. 

2014-10-28 

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

sekretariatet resultatet av Valberedningens arbete och förslag av nya ledamöter till styrelsen 

för Kustmiljögruppen (PDF), att presenteras på föreningsstämman 2014-11-22. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kontaktuppgifter-for-de-nya-ersattarna-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Pellets-av-hastgodsel.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/LNU-rapport-2012_12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/LNU-rapport-2012_12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Vattenweb.smhi_.se_.pdf
http://vattenweb.smhi.se/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kalmarsundskommissionens-samverkansgrupp-3-nov.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Vass-artikel-i-Barometern-pa-natet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/10/Ostran20141030.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/10/Ostran20141030.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/PFAA-i-råvatten-och-dricksvatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/10/SvD20141010.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/10/SvD20141010.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kolla-din-brunn-projektet-2014-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Valberedningens-forslag-att-presentaeras-pa-hostmotet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Valberedningens-forslag-h+Âstm+Âte-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Valberedningens-forslag-h+Âstm+Âte-2014.pdf
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2014-10-27 

Inkommer mail (PDF) från Mathias H Larsson, Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken 

”Nytt Havs- och fiskeriprogram”, som tyvärr blivit försenat, men som det ser ut kommer det 

att finnas intressanta åtgärder för att söka stöd inom. 

2014-10-27 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollet från styrelsens sammanträde 

2014-10-23 (PDF) till styrelsens ledamöter jämte följande handlingar… 

# Styrelsens förslag till ny lydelse vad avser § 02 och § 03 i föreningens stadgar (PDF) 

2014-10-26 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 

anledning av att sekreteraren översänt för kännedom intressant artikel i SvD 2014-10-25, som 

berör vårt miljöarbete på rubriken ”frikoppla tillväxt från förbrukning”. 

Schematisk bild över hur en företagarträff i Torsås kommun kan se ut på SvD:s rubrik. (PDF) 

2014-10-25 

Sekretariatet meddelar via mail (PDF) de ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse som har till 

uppgift att kontakta och påminna medlemsföreningarnas kontaktpersoner att anmäla sig till 

”Höstträffen 2014″, att det finns uppgift på vilka personer som redan anmält sig på hemsidan 

på länken http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraff-och-foreningsstamma-med-

medlemsforeningarna-i-kustmiljogruppen-torsdagen-den-23-oktober-med-borjan-18-30-obs-

tiden/  

2014-10-25 

Inkommer svarsmail (PDF) från Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening om 

deltagande i Höstträffen 2014. 

2014-10-25 

Centralt utskick av… 

Nyhetsbrev för oktober månad 2014 (PDF) via 

# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, 

# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer, 

# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun, 

# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och 

organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet. 

2014-10-25 
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med bifogade 

”Minnesanteckningar från stormötet 2014-10-21″. (PDF) 

2014-10-24 

Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner ”Kallelse 

och detaljerat program med hålltider”(PDF) till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014″ lördagen 

den 22 november 2014 med början 09.45. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nytt-Havs-och-fiskeriprogram.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Protokoll-2014-10-23-till-styrelsens-ledamoter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Styrelseprotokoll-2014-10-23.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Styrelseprotokoll-2014-10-23.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Styrelsens-forslag-till-oversyn-av-foreningens-stadgar-utgava-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Artikel-i-SvD-2014-10-25-som-beror-cradle-to-cradle.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Inbjuder-till.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmalan-om-deltagande-pa-Hosttraffen-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraff-och-foreningsstamma-med-medlemsforeningarna-i-kustmiljogruppen-torsdagen-den-23-oktober-med-borjan-18-30-obs-tiden/
http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraff-och-foreningsstamma-med-medlemsforeningarna-i-kustmiljogruppen-torsdagen-den-23-oktober-med-borjan-18-30-obs-tiden/
http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraff-och-foreningsstamma-med-medlemsforeningarna-i-kustmiljogruppen-torsdagen-den-23-oktober-med-borjan-18-30-obs-tiden/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmalan-om-deltagande-i-Hosttraffen-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-Kustmilj+Âgruppen-oktober-2014-slutlig-version1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-oktober-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-oktober-2014-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-oktober-2014-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-oktober-2014-ovriga-exekutiva-personer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Minnesanteckningar-fran-stormote-2014-10-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/2014-10-21-Vision-Bergkvara-storm+Âte-minnesanteckningar1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kallelse-till-Hosttraff-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kallelse-med-detaljerat-program-med-halltider3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kallelse-med-detaljerat-program-med-halltider3.pdf

