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Kallelse till styrelsemöte 

 

 

Tid: Onsdagen den 26 november 2014, klockan 16.00. (OBS tiden)  

Plats: Hos styrelseledamoten Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr.  

           

§ 14191 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde torsdagen den 23 oktober 2014,  

  §§ 14162 - 14184 samt 

- styrelsens konstituerande sammanträde lördagen den 22 november,  

   §§ 14185 – 14190 godkänns/justeras.  

 

 

§ 14192 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Med tillägg för ärendet… 

 

  

 

 

Förslag till Dagordning - Beslutsärenden §§ 14193 – 14202  

 

§ 14193 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

(Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2012-08-30, § 12139). 

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-10-23, § 14164. 
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 Vid styrelsens sammanträde den 23 oktober 2014, § 14164 beslutades att 

 

 Föreningens fasträntekonto i Swedbank skall förlängas med ytterligare tre 

månader med ny förfallodag i medio januari 2015 till ett belopp av 157 000. 

 Kassören vid styrelsens nästa sammanträde den 26 november 2014 skall 

meddela styrelsen fasträntekontots förfallodag i januari 2015. 

 

 

§ 14194 Styrelsens arbetsinriktning och vår vision för perioden 2015-2017 kopplad till 

verksamhetsplanen för åren 2015-2017 

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-08-28, § 14130 – Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 

2015 med flerårsplan 2015-2017. 

 

Se även utgående handling i diariet 2014-09-16. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 23 oktober 2014, § 14149 beslutades att 

 

 John Bräutigam och Pia Prestel får i uppdrag att till styrelsens sammanträde 

tisdagen den 25 november 2014 komma med ett skriftligt förslag till 

Styrelsens arbetsinriktning och vår vision för perioden 2015-2017 kopplad 

till verksamhetsplanen för åren 2015-2017. 

 

Se även bifogad fil i detta ärende med rubriken ”Styrelsens arbetsinriktning för 

2015-2017 samt Vår Vision”. 

 

 

 

§ 14195 Utvärdering av ”Höstträff med medlemsföreningarna” med efterföljande 

föreningsstämma. 

   

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-08-28, 14133 resp. 2014-09-23, § 14151 resp. 2014-10-23,  

§ 14167. 

 Se även utgående och inkomna handlingar i diariet 2014-09-12 resp. 2014-09-24 

resp. 2014-10-01 resp. 2014-10-01 resp. 2014-10-08 resp. 2014-10-09 resp. 

2014-10-10 resp.2014-10-12 resp. 2014-10-13 resp. 2014-10-24 resp.  

2014-10-25 resp. 2014-10-25 resp. 2014-10-29 resp. 2014-11-04 resp.  

2014-11-05 resp. 2014-11-06 resp. 2014-11-10 resp. 2014-11-10 resp.  

2014-11-13 resp. 2014-11-14 resp. 2014-11-15 resp. 2014-11-16 resp.  
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2014-11-17 resp. 2014-11-17 resp. 2014-11-17 resp. 2014-11-18 resp.  

2014-11-18 resp. 2014-11-18 resp. 2014-11-18 resp. 2014-11-18 resp.  

2014-11-19. 

 

Se även artikel som finns i dokumentarkivet på länken… 

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

content/uploads/2014/10/Ostran20141030.jpg  

 

Under överläggningen med styrelsen den 23 oktober 2014, § 14167 

poängterades följande: 

 

Vid genomgång av programmet för ”Höstträffen 2014” kan det nu konstateras 

att samtliga tillfrågade föreläsare har tackat ja till deltagande både vad avser 

tidpunkt på programmet och ämnesval. 

 

För att få maximalt genomslag av temat för ”Höstträffen 2014” som är - vilken 

betydelse har vasslåttern i vårt lokala miljöarbete för ökad genomströmning av 

våra delvis instängda vikar - måste kontaktpersonerna mobiliseras så långt det 

bara går, då det gäller deras deltagande. Detta kräver att styrelsens ledamöter 

kompletterar sekretariatets utskick av kallelse med upprepade påminnelser med 

kontakter via telefon och/eller mail. 

 

En samfälld uppfattning från medlemsföreningarnas kontaktpersoner om 

vasslåtterns relativt stora betydelse för vårt lokala miljöarbete, som når 

kommunens representanter får därmed förhoppningsvis resultatet, att vass även 

framledes efter sommaren/hösten 2014 kommer att klippas i Torsås 

kommun. 

 

Samt beslutades följande: 

 

 Det är styrelsens samfällda uppfattning och övertygelse att ”Höstträffen 

2014” med dess programpunkter och deltagare kommer att klargöra en del 

frågor och räta ut de frågetecken som finns till utropstecken med siktet 

inställt på framtiden med det goda ”samtalet som grund”. 

 

I mail 2014-11-16  till sekretariatet, som finns i diariet med samma datum 

uttrycker Jaen och Kerstin Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo sin uttalade 

oro för utebliven vasslåtter, vilket kan läsas… 

 

2014-11-16 

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

Södra Ragnabo om deltagande i Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014″. 

 

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/Anmalan-om-deltagande-i-Hosttraffen-20142.pdf
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 § 14196 Kolla Din brunn-projekt 

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-10-23, § 14171. 

 

Se även handlingar i diariet 2014-09-27 resp. 2014-10-13 resp. 2014-10-29 resp. 

2014-10-29 resp. 2014-11-03 resp. 2014-11-04 resp. 2014-11-04 resp.  

2014-11-06 resp. 2014-11-06 resp. 2014-11-07, som är klickbara nedan. 

 

2014-09-27 

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

Kustmiljögruppen som sänts till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås 

kommun med rubriken ”Kolla din brunn-projektet”. 

 

2014-10-13 

Inkommer till sekretariatet via mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen, kopia av sammanfattande svar till Martin Storm, 

samhällsbyggnadschef i Torsås kommun med rubriken ”Kolla din brunn-

projekt”. 

 

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. 

 

2014-11-03 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Martin Storm, Samhällsbyggnadschef i 

Torsås kommun med rubriken ”Brunnsprojekt länk” med bifogade filer… 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kolla-din-brunn-projektet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Sv-Kolla-din-brunn-projekt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/PFAA-i-r%C3%A5vatten-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/2014/01/svd_141009.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/svd_141009.pdf
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/Brunnsprojekt-lank.pdf
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# Förslag till Notis i kommunblad (PDF), 

# Registrering av statistik (PDF), 

# Resultat (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 

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) 

 

2014-11-06 

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) 

 

2014-11-07 

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/tidning

sartiklar-2014/ i vårt dokumentarkiv. 

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/PFAA-i-r%C3%A5vatten-och-dricksvatten-avsnitt-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Brandskum-som-m+%C3%82jl.-f+%C3%82rorenare-Tors+%C3%91s-ver-140415.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+%C3%B1t-om-PFAA-SLV1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Finns-det-brandskum-i-Tors%C3%A5s-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Brandskum-PFAA-i-r+%C3%91vatten-och-dricksvatten.-PM-2014-11-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Brandskum-PFAA-i-r+%C3%91vatten-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+%C3%82jl.-f+%C3%82rorenare-Tors+%C3%91s-ver-1404151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Brandskum-PFAA-i-r+%C3%91vatten-och-dricksvatten.-PM-2014-11-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Brandskum-PFAA-i-r+%C3%91vatten-och-dricksvatten.-PM-2014-11-06.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/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/
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Samt tidningsartiklar som återfinns i dokumentarkivet på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartikla

r-2014/  

SvD 2014-10-09 resp. SvD 2014-10-10 resp. SvD 2014-11-02 resp.  

Östran 2014-11-10. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 23 oktober 2014, § 14171 

poängterades följande: 

 

Ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse känner det angeläget och viktigt att 

få kunskap om hur det egentligen förhåller sig med dricksvattenförsörjningen i 

Torsås kommun ur ett folkhälsoperspektiv”, inklusive eventuell förekomst av 

PFAS. En ytterligare aspekt i sammanhanget är den eventuella påverkan från 

förorenat yt- och grundvatten på vattenkvalitet och akvatiskt liv i kustvattnet. 

 

Samt beslutades följande: 

 

 Ge presidiet i uppdrag att ta relevanta och erforderliga kontakter med 

Samhällsbyggnadsförvaltningens personal samt Bygg- och Miljönämndens 

ledamöter om hur det egentligen förhåller sig med dricksvatten- 

försörjningens kemiska status i Torsås kommun ur ett ”holistiskt 

perspektiv”, där Kalmar Vatten är en viktig aktör. 

 

Ordföranden sammanfattar i sitt PM, som är klickbart nedan ”det bedöms inte 

finnas anledning till fortsatta undersökningar av PFAS-föroreningar i 

dricksvattentäkter eller ytvattentäkter i Torsås kommun i dagsläget. Risken 

bedöms som låg i genomförd faroanalys”. 

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

(PDF) 

 

Däremot framgår inte i översänt material hur styrelsen tänker agera i alternativt 

gå vidare med ”kolla Din brunn-projektet”, som utgjorde den egentliga 

upprinnelsen till denna beslutsparagraf. 

 

 

 

§ 14197 Kalmarsundskommissionen 

  

 Se handlingar i diariet 2014-10-30 resp. 2014-11-03 resp. 2014-11-11, som är 

  klickbara nedan. 

 

2014-10-30 

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

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/Brandskum-PFAA-i-r+%C3%91vatten-och-dricksvatten.-PM-2014-11-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kalmarsundskommissionens-samverkansgrupp-3-nov.pdf
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ordförande med rubriken ”Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp 3 

november 2014″. 

 

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 mottas tacksamt bland 

annat på bifogade filer… 

 

# Utdrag för uppdragsbeskrivning för konsultuppdrag PDF), 

# Deltagande i EU projektet WaterNets(PDF), 

# Kalmarsundskommissionens verksamhetsplan för 2015 (PDF). 

 

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. 

 

Upprättat PM återfinns som bifogad fil till denna kallelse. 

 

Ordföranden översänder mail till Susanna Minnhagen, sekreterare i 

Kalmarsundskommissionen, som innehåller och utvecklar Kustmiljögruppens 

synpunkter på föreslagen organisation av KSK:s sekretariat samt 

Verksamhetsplan (VP) 2015 och som återfinns i diariet 2014-11-17 och är 

klickbart på länken nedan… 

 

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 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) 

  

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
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/Kalmarsundskommissionens-organisation.pdf
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
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§ 14198 Kustmiljögruppens deltagande i fokusgruppsarbete – Miljö, energi och klimat, 

Leader Småland Sydost 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-08-28, § 14139 resp. 2014-09-23, § 14152. 

 

 Se även inkomna handlingar i diariet 2014-09-05 resp. 2014-10-03 resp.  

2014-10-12 resp. 2014-10-14 resp. 2014-11-05. 

 

 Se även artikel i SvD med uppmaningen ”frikoppla tillväxt från förbrukning”. 

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

10-25-Frikoppla-tillväxt-från-förbrukning.pdf  

 

I mail till Kustmiljögruppen 2014-11-05 skriver Joel Parde, ordförande i Leader 

Sydost, som finns i diariet med samma datum, klicka på länken nedan bland 

annat… 

 

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. 

 

Leader Småland Sydost och Leader Blekinge arbetar för att skapa ett nytt 

gemensamt Leaderområde, för Lokalt Ledd Utveckling, under den kommande 

programperioden 2014-2020. Utvecklingsområdet avser omfatta de elva 

kommunerna Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd, Nybro, Emmaboda, Torsås, 

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 

 

Bifogat förslag till utvecklingsstrategi för vårt nya utvecklingsområde utsänds 

på remiss. 

 

Remissen omfattar endast valda delar av strategin och utsänds till vår stora 

referensgrupp (representerande trepartnerskapet i vårt område), våra sju 

fokusgrupper (en per insatsområde), våra elva kommuner, respektive LAGs 

styrelse samt i området verkande regionförbund och länsstyrelser.  

Övrig information framgår av missivet. 

 

Svar emotses senast tisdagen den 25 november 2014. Maila era svar till 

info@leadersydost.se. 

 

För att få ett sammanhållet och konsistent svar som i första hand berör 

fokusområdet för Miljö, energi och klimat på sidorna 21-22 i remissutgåvan är 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/SvD-2014-10-25-Frikoppla-tillväxt-från-förbrukning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/SvD-2014-10-25-Frikoppla-tillväxt-från-förbrukning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/REMISS.pdf
mailto:info@leadersydost.se
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det av stort värde att ordföranden ger sin syn och därmed Kustmiljögruppens 

samlade helhetsyn på remissvaret, inte minst mot bakgrund av att sekreteraren 

deltagit i fokusgruppsarbetet inom området Miljö, energi och klimat. 

 

 

 

§ 14199 Förstudie av ett helhetstänk för Grisbäcken  

 

 Den 17 april 2014 meddelar Länsstyrelsen i Kalmar län via sin handläggare Eva 

                      Hammarström att Länsstyrelsen avslagit ansökan om LOVA-medel till projektet 

             ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr i samverkan med Torsås kommun i ett 

                helhetstänk för Grisbäckens mynningsområde ur vattenmiljö- och fiskesynpunkt 

  i en grund vik av Kalmarsund!”. 

 

 Under senhösten 2014 träffar Rune Fransén, adjungerad ledamot i 

                  Kustmiljögruppens styrelse Anders Kjellberg, fiskeridirektör vid Länsstyrelsen i 

                     Kalmar län, för att mera i detalj få vetskap om vad som gick fel i ansökan som 

  utarbetats av de tre projektägarna, Södra Kärrs Samfällighetsförening, Torsås 

  Kustmiljögrupp och Torsås kommun. 

 

 Samtalet mynnar ut i att en ny ansökan skall lämnas in till Länsstyrelsen, men 

utifrån ett mera helhetstänk för Grisbäcken med fokus på att reaktivera redan 

förprojekterade vattenvårdsåtgärder sedan MOMENT-tiden. 

 

 Rune Fransén kontaktar Karl-Gustaf (Kåge) Eklund med anledning av den 

erhållna informationen som leder till att Pernilla Landin, vattenprojektansvarig 

och Kåge E träffas tisdagen den 11 november för en genomgång. Pernilla L och 

Kåge E skall träffas för ett nytt möte den 8 december och mera i detalj påbörja 

förstudien av ett helhetstänk för Grisbäcken.  

 

 Se även inkomna mail i detta ärende, som finns i diariet 2014-11-12 resp.  

2014-11-15, vilka går att ta del av genom att klicka på länkarna nedan. 

 

 2014-11-12 

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

rubriken ”bedömningsgrunder och värden för totalkväve och totalfosfor”. 

 

 2014-11-15 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”förstudie Grisbäcken – ett helhetsgrepp”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/bedomningsgrunder-och-varden-for.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Forstudie-Grisbacken-ett-helhetsgrepp.pdf
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 Pernilla Landin översänder via mail information till Anders Kjellberg, 

fiskeridirektör vid Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”flaggar för projekt i 

Grisbäckens delavrinningsområde” och som är klickbart nedan… 

 

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. 

 

Under den senare delen av eftermiddagen den 17 ds inkommer kopia av mail 

från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, där det bekräftas att 

Länsstyrelsen har tankar på att genomföra ett projekt som avser selektiv 

skiktmuddring av bottensediment i den delvis instängda viken innanför 

Nötholmen, vilket återfinns i diariet 2014-11-17 och kan läsas nedan. 

 

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. 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län uppmanar projektägarna att ”damma av” ansökan 

och lämna in denna redan per den 30 november 2014.  

 

 Inför mötet med Pernilla Landin 2014-12-08 ber sekreteraren om råd och 

instruktioner för det fortsatta arbetet, inte minst vilka aktörer som skall vara 

projektägare. 

 

 

  

§ 14200 Vattenvandring - Kärrabo Kustvårdsförening söndagen den 16 november 2014 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-10-23, § 14178. 

 

 Se även handlingar i diariet 2014-10-15 resp.2014-10-20 resp. 2014-11-17. 

 

 Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund har under söndagen den 16 november 

2014 genomfört en vattendragsvandring i norr från Lugnet i Bergkvara till 

Lafsekulla bäcken i söder tillsammans med representanterna för Kärrabo 

Kustvårdsförening Rune Alexandersson, Gunnar Larsson och Peter Bertilsson. 

 

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/Flaggar-for-projekt-i-Grisbackens-delavriningsomrade.pdf
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 Målsättningen med vattendragsvandringen var att visa Kustmiljögruppens 

närvarande ledamöter hur området ser ut med… 

 

 diken som mynnar i det delvis instängda och grunda området,  

 områden för tänkta genomströmningsåtgärder,  

 

 

 lämpliga områden för våtmark (-er) och översilningsområden, 

 

för senare positionsbestämningar med hjälp av GPS och fotodokumentation samt 

markering på inplastad karta i A-3 format © 2010 Google. 

 

 Vattendragsvandringen är en uppföljning och ett resultat av samt kopplat till det 

styrelsemöte som ordföranden närvarade vid den 15 oktober 2014.  

 

I minnesanteckningar från detta möte står bl.a. ”föreningen prioriterar att öka 

genomströmningen i detta förhållandevis instängda område. De åtgärder som för 

närvarande pågår eller ska övervägas för ökad genomströmning är… 

 

 fortsatt vasslåtter, 

 kulvertering, 

 ta bort körvägar som anlagts mellan holmar, 

 pumpa vatten, 

 muddra”. 

 

”I detta sammanhang diskuterades kvalitén på vattnet i de utsläpp som sker 

inom området. Där finns en kanal som avvattnar från Lafsekulla och Gummebo 

och nedströms till viken. Dessutom finns mindre utsläpp, till exempel från 

täckdikning, som mynnar inom området. I detta sammanhang nämndes 

inventering av eventuella utsläpp, anläggande av kantzoner samt anläggande av 

våtmarker”. 

 

”Styrelsen betonade att det är viktigt, att man testar olika åtgärder och utvärderar 

dessa innan större projekt genomförs. 

 

Arbetsmöte har genomförts hos sekreteraren i dennes bostad tisdagen den 18 

november 2014 med följande deltagare Gunnar Larsson, Kärrabo 

Kustvårdsförening och Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam samt 

ledamöterna Pia Prestel och Kåge Eklund. Vid detta arbetsmöte gjordes en 

uppföljning av söndagens erfarenheter från vattendragsvandringen, inprickning 

av diken mm på inplastad karta i A-4 format ©2010 Google för senare 

positionsbestämning och fotodokumentation. 
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             Inför det vidare arbetet ber sekreteraren om råd och instruktioner för det fortsatta 

agerandet, inte minst vilka aktörer som skall vara projektägare. 

 

 

 

 

§ 14201 Försäkringsfrågor i samband med att Kustmiljögruppen deltar i projekt 

 

 Sekreteraren ber styrelsens ledamöter att reflektera över, vilket ansvar som 

Kustmiljögruppen har som ideell förening om något mot förmodan skulle hända 

någon/några av styrelsens ledamöter (ordinarie och ersätter eller motsvarande) 

som är på uppdrag i Kustmiljögruppens namn och för dess verksamhet. 

 

 Att frågan aktualiseras och kommer upp på bordet var och är att det inträffade ett 

tillbud vid vattendragsvandringen den 16 november 2014, som mycket väl kunde 

slutat illa genom en fallskada. 

 

 

 

§ 14202 Sammanträdestillfällen under vintern/våren 2015 

 

      januari 2015, med början hos 

    februari 2015, med början hos 

       mars 2015, med början hos 

      april 2015, med början hos 

            maj 2015, med början  hos 

 

 

 

Förslag till Dagordning - Informationsärenden § 14203 - 14210  

 

 

§ 14203   Styrelsens sammansättning fr.o.m. verksamhetsåret 2015 kopplad till 

                     arbetsuppgifter. 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-08-28, 14129 resp. 2014-09-23, § 14157 resp.  

2014-10-23, § 14172 

 Se även inkommande och utgående handlingar i diariet 2014-09-26 resp.  

2014-09-26 resp.2014-09-26 resp. 2014-10-06 resp. 2014-10-12 resp.  

2014-10-28 resp. 2014-11-02 resp. 2014-11-12. 
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Sekretariatet har i mail 2014-10-12 till valberedningens ledamöter bett om 

avstämning av hur arbetet med rekrytering av nya ledamöter framskrider. 

Valberedningen har även haft sammanträde under måndagskvällen den 13 

oktober 2014, som i skrivandets stund ännu inte nått sekretariatet. 

 

 

Valberedningen meddelar i mail till ordföranden 2014-10-28 att de avslutat sitt 

arbete och presenterar inför föreningsstämman, lördagen den 22 november 2014 

förslag till ny styrelse enligt de uppgifter som återfinns i diariet 2014-10-28 

enligt nedan… 

 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. 

 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. 

 Presidet föreslår styrelsen, att då det gäller valberedningens ledamöter för 

verksamhetsåret 2015, att presidiet förstärkt med ytterligare en ordinarie 

ledamot från styrelsen ska utgöra valberedning för 2015. 

 

§ 14204 Länklistan på hemsidan är nu uppdaterad med ytterligare en ny adresslänk 

 Sekretariatet har på Kustmiljögruppens hemsida, förstasidan under länklistan 

lagt till en ny länkadress… 

 … http://vattenwebb.smhi.se/  

 Som är ett ”analys- och scenarioverktyg för övergödning i sötvatten. 

 

§ 14205 Vattenrådet för Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens 

avrinningsområden 

 Vattenrådet kallar till styrelsemöte torsdagen den 27 november 2014 med början 

klockan 17.30 med kallelse som finns i diariet… 

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
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Valberedningens-forslag-till-revisorer.pdf
http://vattenwebb.smhi.se/
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 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. 

 dels… (se nästa sida) 

 Inbjudan till vattendragsvandring lördagen den 29 november 2014 med början 

klockan 10.00, som finns i diariet… 

 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 

  

§ 14206 Projekt angående översilning av åkermark  

 Ordföranden översänder via mail information till Kustmiljögruppens samtliga 

styrelseledamöter, såväl ordinarie såväl som ersättare, med rubriken ”Projekt 

angående översilning av åkermark” och som återfinns i diariet 2014-11-06 … 

 2014-11-06 

Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med en bifogad fil… 

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

 

 

§ 14207 Eldning av hästgödselpellets  

 Ordföranden översänder via mail information till Kustmiljögruppens samtliga 

styrelseledamöter, såväl ordinarie såväl som ersättare, med rubriken ”Begäran 

om handlingar rörande eldning av hästgödselpellets, Länsstyrelsen i Hallands 

län och som finns i diariet 2014-11-04 … 

 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) 

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/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/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/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
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§ 14208 Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar för Sveriges fem vattendistrikt - 

Vattenmyndigheten 

 Ordföranden översänder via mail till Kustmiljögruppens samtliga 

styrelseledamöter, såväl ordinarie såväl som ersättare med rubriken ”Förslag till 

förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och som finns i diariet 2014-11-03… 

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. 

Ett utdrag ur texten lyder… 

Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring 

Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, 

med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem 

vattendistrikt 

I samrådsdokumenten kan du läsa om hur det står till med vattnet där du bor, 

vilka åtgärder som behöver genomföras och vad som redan har genomförts. 

Håller du med om myndigheternas bedömningar och förslag? 

 

Samrådshandlingarna finns tillgängliga hos länsstyrelser och kommuner inom 

distrikten samt här på vår webbplats. Det anordnas även samrådsmöten på olika 

platser i distrikten, mer information om dessa hittar du i vår kalender. 

 

Förvaltningen av svenska sjöar, vattendrag, grund- och kustvatten utvecklas i 

samverkan med de som berörs. Att skapa delaktighet på lokal nivå är en av 

hörnstenarna i arbetet med vattenförvaltningen. Därför hålls samråd inför större 

beslut i viktiga och övergripande frågor. 

 

Var med och påverka för en bättre vattenmiljö i Sverige, vi ser fram emot att 

höra ifrån dig. 

Tillsammans värnar vi vattnets värden! 

Mer information om samrådsperioden och våra dokument hittar du under 

Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015. 

 

 

 

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.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/samrad-andra-forvaltningscykeln
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/samrad-andra-forvaltningscykeln
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§ 14209 Uppföljning och förslag på restaurering av anlagda våtmarker i Kalmar 

                  kommun, november 2012 

 Ordföranden översänder via mail till Kustmiljögruppens samtliga 

  styrelseledamöter, såväl ordinarie såväl som ersättare med rubriken 

                  ”Uppföljning och förslag på restaurering av anlagda våtmarker i Kalmar 

                   kommun, november 2012, som finns i diariet… 

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) 

 

§ 14210 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på 

hemsidan för perioden 2014-10-24 – 2014-11-26.  

 

Klicka på den blå länken för att ta del av de inkomna handlingarna.  

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014-fr-o-m-2014-07-01/  

 

  

Förslag till Dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14211 - 14213 

 

§ 14211 Delgivningsärenden - Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

perioden 2014-10-24 – 2014-11-26.  

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av de inkomna handlingarna.  

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014-fr-o-m-2014-07-01/  

 

§ 14212 Nästa styrelsemöte 

 

§ 14113 Mötet avslutas 

 

  

Bräutigam 

Ordförande    Karl-Gustaf Eklund 

    Sekreterare 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/LNU-rapport-2012_12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014-fr-o-m-2014-07-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014-fr-o-m-2014-07-01/

