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Du hälsas välkommen till Kustmiljögruppens  

”Höstträff 2014” på temat ” vilken betydelse har 

vasslåttern i vårt lokala miljöarbete för ökad genom- 

strömning av våra delvis instängda vikar ” samt 

föreningsstämma med bl.a. val av ny styrelse, beslut  

om verksamhetsbudget och verksamhetsplan för  

åren 2015-2017. 

Vi träffas torsdagen den 23 oktober 2014, klockan 18.30 

i Båtklubbens lokal i Bergkvara småbåtshamn.  

 Kallelse 

KKallels

e  

Anmälan om deltagande sker till kage.eklund.kvistofta@hotmail.com senast 2014-10-20 

mailto:kage.eklund.kvistofta@hotmail.com
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Detaljerat program med hålltider 23 oktober 2014 

 

 18.20 Samling i Båtklubbens lokal,  Servering av juice 

                      i Bergkvara småbåtshamn                     

 18.30 Välkomna!    John Bräutigam 

                      Bakgrund till dagens tema              Ordf. Kustmiljögruppen 

 18.35 Vad tog vi med oss från minikon-  John Bräutigam 

                   konferensen ”Vi satsar på miljön Moderator för  

                     för ett gott liv i en livskraftig  konferensen 

              kommun”? 

 18.50 Vilken betydelse har vasslåttern Christoffer Johansson 

               i vårt lokala miljöarbete för ökad BoM, förste v. ordförande 

                     genomströmning av våra delvis 

     instängda vikar? 

 19.00 Vasslåtter 2014 –   Assar Johansson 

                     mina erfarenheter!                          Förare av Truxormaskinen 

 19.10 Vass som avfall-  Hanna Gustafsson 

              omhändertagande av!  Miljöinspektör 

 19.20 Välsmakande soppa med fralla Pia Prestel 

                          och kaffe/te               Kustmiljögruppen   

 19.40 Medlemsföreningarnas tankar Kontaktpersonerna 

                   om vasslåtterns betydelse för Medlemsföreningarna 

               det lokala miljövårdsarbetet. 

 19.55 Hur gick det med ”gäddfabriken Britt-Marie Östman 

               i Ängaskär?  Ordf. Vision Bergkvara 
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 20.05 Hur gick det med ansökan om Roland Blomqvist 

              LOVA-medel för genomström- Södra Kärr  

      ningsprojekt i Södra Kärr? Samfällighetsförening 

 20.15 Medlemsföreningarnas aktuella Kontaktpersonerna 

                projekt, planer och frågor!              för medlemsföreningarna 

 20.25 Avslutning med uppsummering John Bräutigam 

  av kvällens program.          Ordf. Kustmiljögruppen 

 20.30             Föreningsstämma enligt utsänd   Vald ordförande 

                      föredragningslista. 

 21.00 Medlemsföreningarnas önskemål Karl-Gustaf Eklund 

               om tema för ”Vårträffen 2015”! Sekr. Kustmiljögruppen 

                       

 

Framtiden händer bara inte.  

Den formas och skapas just av  

Dig idag! 

 

                                                                                                        Bild: Vasslåtter i Båtastan 2013 

 

Varmt välkomna önskar 

 

John Bräutigam           Kennert Täck      Karl-Gustaf Eklund     

 

Roland Blomqvist          Pia Prestel 

 

 


