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                                                                                                                                                      På bilden ses fr. 

                                                                                                                                                     vänster Kåge 

                                                                                                                                                     Eklund, Gunnar 

                                                                                                                                                     Alexandersson, 

                                                                                                                                                     John Bräutigam 

                                                                                                                                                      

Årsredovisning 2014 

Torsås Kustmiljögrupp 

Org.nr 802418-7810 

En del av vår vision är… 

… ett mer optimalt samspel 

mellan skogs- och lantbruket 

uppströms vattendragen och 

kustmiljöfolket nedströms! 

… ”att man kan göra skillnad 

genom samverkan!” 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31 

 

Innehåll 

 Förvaltningsberättelse    03 

 Verksamhetsberättelse med händelser inom ”kustfamiljen” samt  

deltagande i externa aktiviteter med början på sidan  09 

 Kustmiljögruppens ordförande förmedlar sina tankar 

inför det nya verksamhetsåret 2015 och framtiden   

 Resultat- och balansräkning 

 Inom linjen poster - 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

 Ekonomiska flerårsjämförelser, resultatdispositioner 

 Tilläggsupplysningar 

 Revisionsuppdraget 

 Revisionsberättelse 

 

Sekretariatet intygar härmed dels, att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med 

originalet dels, att resultat- och balansräkningen fasställs på det kommande årsmötet med 

medlemsföreningarna den 9 maj 2015. 

Årsmötet beslutar att avslå/godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. 

Bergkvara i mars 2015 

 

Karl-Gustaf Eklund 

Sekreterare 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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Förvaltningsberättelse för Torsås Kustmiljögrupp 

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

får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014 omfattande tiden från och med den 

1 januari 2014 till och med den 31 december 2014.  

Föreningen har sitt säte i Söderåkra, Torsås kommun med adress Gunnarstorp 911A,  

38597 Söderåkra. 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Det genomgående temat för verksameten under 2014 har varit och som framgår av hemsidans 

första sida ”ett mer optimalt samspel mellan skogs- och lantbruket uppströms vattendragen 

och kustmiljöfolket nedströms” samt ”att man kan göra skillnad genom samverkan!”. 

 

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.kustmiljögruppen.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 16 stycken. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av följande personer 

 Ordförande   Johan Bräutigam 

 Kassör   Kennert Täck                                

 Sekreterare   Karl-Gustaf Eklund                       

 Ledamöter   Roland Blomqvist och Pia Prestel 

 Adjungerad ledamot Rune Fransén 

 Ersättare  Hanna Rosenborg och Jonas Johansson 

Vid årsskiftet 2013/2014 fick Kustmiljögruppen en ny ordförande, som på ett tydligt sätt satt 

avtryck i styrelsens arbete, arbetsformer och arbetssätt under verksamhetsåret. 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 haft 11 ordinarie protokollförda sammanträden med 

uppehåll för sommarmånaderna juni och juli samt 2 extra styrelsemöten per capsulam, som 

skett via telefon på ordförandens initiativ samt ett stort antal informella kontakter.    

 

Samtliga protokoll med besluts-, informations- och delgivningsärenden, §§ 14001 - 14222 

återfinns på hemsidan under länken  

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

2014/  

 

 

Organisation 

Under verksamhetsåret har det på ordförandens initiativ på nytt förts samtal om hur vi på ett 

bättre och mer optimalt sätt kan utveckla arbetet i styrelsen för att bli mer effektiva, 

målinriktade och framtidsorienterade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/protokoll-fran-styrelsemoten-2014/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/protokoll-fran-styrelsemoten-2014/
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Samtalen har lett fram till att det numera finns ett tydligt utvärderingsbart uppdrag för varje 

styrelseledamot, vilket kan ses schematiskt på bilden på föregående sida. 

Ytterligare exempel på och som belyser och stärker denna bild av styrelsens arbete är att det 

finns framtagit en tre-årig verksamhetsplan för åren 2015-2016 kopplad till en adaptiv 

flerårsbudget för samma tid, som är själva bränslet för att förverkliga verksamhetsplanen  

(-erna). 

Klicka på länken för att ta del av verksamhetsplan 2015-2017, som godkändes av 

föreningsstämman 2014-11-22, § F1412. 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-2015/  

 

Klicka på länken för att ta del av flerårsbudget 2015-2017, som godkändes av 

föreningsstämman 2014-11-22, § F1413. 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-2015/  

 

Nya stadgar fr.o.m. den 1 januari 2015 

En förutsättning för att föreningsstämman skulle kunna ta beslut om styrelsens förslag till 

verksamhetsplan 2015-2017 samt budgetplan 2015-2017, var att styrelsen även inför sittande 

föreningsstämma presenterade ett förslag till revidering av stadgar vad avser § 02 föreningens 

ändamål och § 03 föreningens uppgifter. 

Styrelsen vill särskilt lyfta fram föreningens reviderade ändamålsparagraf som utgör själva 

fundamentet och ramen för föreningens verksamhet… 

”Kustmiljögruppen skall vara en opolitisk, icke religiös, oberoende och fristående ideell 

förening för de ideella medlems-/kustmiljöföreningarna i Torsås kommun och i sin 

funktion som paraplyorganisation ha/äga föreningarnas mandat att agera i lokala, 

regionala och nationella fora för att Sveriges nationella miljömål skall nås från tid till 

annan angiven tidsram inom vårt verksamhetsområde, som är Bruatorpsåns, Grisbäckens 

och Brömsebäckens avrinningsområden i synnerhet och Kalmar sund samt Östersjön i 

allmänhet och som antagits som medlemmar i Kustmiljögruppen”. 

 

Klicka på länken för att ta del av reviderade stadgar, som godkändes av föreningsstämman 

2014-11-22, § F1414. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Forslag-till-stadgar-for-

Torsas-Kustmiljogrupp-foreningsstämma-2014-11-221.pdf   

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Forslag-till-stadgar-for-Torsas-Kustmiljogrupp-foreningsstämma-2014-11-221.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Forslag-till-stadgar-for-Torsas-Kustmiljogrupp-foreningsstämma-2014-11-221.pdf
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Revisorer 

 

Under verksamhetsåret 2014 har Jan Hellman och Solbrith Hellman varit ordinarie respektive 

ersättande revisor och dessa fick nytt förtroende på föreningsstämman den 22 november 2014 

även för verksamhetsåret 2015. 

 

Valberedning 

Har utgjorts av Britt-Marie Östman, sammankallande och Assar Johansson med Leif Lindberg 

som ersättare. 

 

Förnyat samarbetsavtal 

 

för 2015 har tecknats med Johan Blomqvist, Webbochform.se 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 är intresserade av vår verksamhet och som återfinns på 

den externa mailinglistan. 

 

Kustmiljögruppen är representerad i följande organ 

 Kustmiljögruppen har representerats i Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp 

av John Bräutigam. 

 Kustmiljögruppen har representerats i Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens- 

Brömsebäckens avrinningsområden av de två ordinarie ledamöterna John Bräutigam 

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

ersättare.  

 Kustmiljögruppen har representerats i Vision Bergkvara (VB) av Rune Fransén. 

 Kustmiljögruppen har representerats i Torsås kommuns Va-planprocess av Rune 

Fransén. 

 Kustmiljögruppen har representerats i Leader Småland Sydosts fokusgruppsarbete, då 

det gäller miljö, energi och klimat av Karl-Gustaf (Kåge) Eklund. 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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Kustmiljögruppen har dessutom följande nätverk och kontaktytor 

 Kalmarsunds Kustmiljöförening!                           

 Leader Blekinge! 

 Leader Småland Sydost! 

 Linnéuniversitetet! 

 LRF Torsås! 

 Länsstyrelsen i Kalmar län!                   

 Miljökontoret i Torsås kommun! 

 Vattenrådet för Bruatorpsåns-, Grisbäckens- och Brömsebäckens avrinningsområden. 

 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 över tid de negativa miljöförändringarna i våra vikar till 

Kalmarsund, vilket gör att vi är beredda att ta konsekvenserna och vidta 

gärder!        

Genuint intresse för vattnets betydelse för ”ett gott liv i en livskraftig kommun!” 

             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! 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/
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Verksamhetsberättelse med händelser inom ”kustfamiljen”! 

Verksamhetsåret har starkt präglats av … 

 

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

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

varit helt avgörande och bärande för styrelsearbetet under verksamhetsåret 2014, 

dels fokusera på ökad och aktiv medverkan till att de nationella miljömålen för vatten nås 

inom Torsås kommun och Kalmarsund, 

dels initiera och stödja åtgärder som förbättrar vattenmiljön, men där inland uppströms 

vattendragen hänger ihop med kustmiljön. 

 

Punkterna nedan vill ge stöd för vad som ovan anförts. 

 

 Ny informationsbroschyr  

En ny mera klatschig informationsbroschyr, utgåva 3, våren 2014 har framtagits på 

förslag av ordföranden, som med sin kittlande reflekterande text på förstasidan ”vatten 

är inte som vilken vara som helst, utan ett arv som måste skyddas och försvaras” vill 

få läsaren att bli nyfiken och bläddra vidare. 

 

I info-broschyren på sidan 3 med rubriken  

”Allt vatten hänger ihop” kan vi läsa… 

 

”Avrinningen från sjöar och diken, skogsmark,  

samhällen, mänsklig och industriell verksamhet –  

det mesta rinner ut till kustvattnet. Där vill vi att      Foto: John Bräutigam 

fiskarna ska simma, vattnet vara klart, människorna  

bada, fåglarna häcka. Nu och för all framtid! Du kan bidra, oavsett om du bor vid 

kusten eller längre in i landet. Du kan göra skillnad! Var snäll mot vattnet var du än 

bor och vad du än gör”. Tanken är att info-broschyren skall ha ett budskap och 

grundutförande som varar över tid. Därför finns det även en inbladning som är mera 

tidsbegränsad och som kan bytas ut och förnyas vid och för olika tillfällen. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/
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 Mingelkvällar 

Med representanter för medlemsföreningarna från norr till söder utmed kuststräckan i 

Torsås kommun blev styrelsens svar på föreningsstämmans beslut 2013-10-26, § 1338 

”om att inrätta en samrådsgrupp, vars mål var att öka aktivitetsgraden och 

sammanhållningen mellan medlemsföreningarna”. I protokoll från den 22 januari 

2014, § 14012 står det att läsa ”att det är synnerligen viktigt för ett framgångsrikt 

resultat i detta beslutsärende, att styrelsens ledamöter får möjligheten till en seriös, 

saklig och konstruktiv dialog med medlemsföreningarnas kontaktpersoner baserat på 

det goda samtalet som grund”. Under vintern/våren 2014 genomförs det fyra stycken 

mingelkvällar hemma hos någon av styrelsens ledamöter med ett varierat antal 

deltagande kontaktpersoner.  

Klicka på länken nedan för att ta del av minnesanteckningarna. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/  

 

 

 Hemsidan  

bygger på och är en förutsättning för kommunikationen och informationen mellan 

Kustmiljögruppen som paraplyorganisation och dess medlems- och kustmiljö- 

föreningar. 

 

 

Hemsidan blir på så sätt själva kittet såväl i  

det interna informationsflödet inom  

”kustfamiljen” såväl som de externa aktörer  

som återfinns inom Kustmiljögruppens  

nätverk och kontaktytor – se sidan 6 i  

”Årsredovisningen.  

 

Medlemsföreningarna har på hemsidan  

även möjlighet att här presentera sig och  

vara goda exempel på vad som händer            Bild: Från hemsidans första sida 

lokalt i deras geografiska kustmiljöområde.  

 

Denna möjlighet har flitigt används av Södra Kärr Samfällighetsförening i samband 

med medlemsföreningens tre ansökningar för att förbättra vattenmiljön för den delvis 

instängda vik som finns mellan fastlandet och Nötholmen och som finns redovisade på 

länken http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/genomforda-projekt/  

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/genomforda-projekt/
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           Kärrabo Kustvårdsförening har under året påbörjat en förstudie av olika typer av 

           vattenvårdande projekt, såsom… 

 

- kulvertering,  

- borttagandet av körvägar mellan holmar,  

- muddra,  

- magasinera och fördröja, 

- sediment/fosforfällor, 

- minivåtmarker, 

 

som Kustvårdsföreningen genom sina  

markägare har rådighet över och som  

omfattar/ inrymmer tio specificerade  

delprojekt ,vars sammantagna syfte är att  

inom Kustvårdsföreningens geografiska  

område… 

 

- förbättra vattencirkulationen,                       Bild. Delprojekt 08 -Damm med stillastående  

- öka syresättningen i vikarnas vatten,           vatten och vattenförande tillrinnings dike.  

- reducera koncentrationen av närsalter,        Foto: Pia Prestel 

- öka siktdjupet, 

- reducera förekomsten av sediment,  

- förbättra vattenkvalitén och vattenstrukturen, 

- reducera vattentemperaturen sommartid, 

 

…för vilket det pågår en förstudie som finns redovisad på nästa sida på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-

vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-

2015/  

 

 

Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening är ytterligare ett exempel på hur 

föreningen använt sig utav hemsidan för att berätta hur det gick till, när de i 

samverkan med Torsås kommun och Assar Johansson, förare av Truxormaskinen 

planerade för slamsugning av badplatsen som ligger vid Ekkläppen. 

 

Styrelsen genom sin ordförande John Bräutigam upplevde denna vattenvårdande 

aktivitet som mycket intressant och bjöd därför in Jan-Ingmar Rosenblad till en arbets- 

och informationsträff i ultimo februari månad, där Jan-Ingmar  fick berätta …     

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
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            ”Så här gick det till från idé första veckan i augusti  

            2013 till att samtliga tillstånd var klara den  

            5 december 2013”. 

 

Slamsugningen genomfördes den 15 mars 2014 

och utvärdering kommer ske under försom-          

maren 2015. Klicka på den blå länken nedan                     Bild: Ekkläppen sommaren 2014 

för att ta del av denna spännande resa och läs mer. 

http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-

2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/  

 

Denna kustmiljövårdande insats ”slamsugning vid Ekkläppen” har möjliggjorts genom 

att Torsås kommun inköpt en slamsugningspump avpassad till Truxorn, efter skriftlig 

inrådan från Kustmiljögruppen. I samverkan med Miljökontoret i Torsås kommun har 

Kustmiljögruppen även tagit fram två hand- och vägledningsbroschyrer för att 

underlätta för medlemsföreningarna hur de skall gå till väga från start till mål, då det 

gäller slamsugning. Klicka på de två länkarna nedan för att ta del av informationen. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Intresserad-av-

slamsugning-av-mindre-badplats-eller-sm+%C3%91b+%C3%91thamn.pdf  

 

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

content/uploads/2012/07/Sedimentpumpning-muddring-av-mindre-omraden-

infobroschyr-2014-05.pdf  

 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat målmedvetet och intensivt med hemsidan, 

då det gäller information, uppdateringar, aktualitetsgrad, diarium över inkomna 

handlingar, expediering av styrelsebeslut, bevakning av vad som händer inom 

vattenmiljöområdet i press, radio och TV mm.  

 

Särskilt intressant blir det då att vid årets slut studera utvecklingen och få kunskap om 

hur många ”visitors” d.v.s. personer som varit inne på vår hemsida och tagit del av 

innehållet.  

 

Detta blir för styrelsen ett mått mätt på, vilket genomslag vår hemsida haft under 

verksamhetsåret. 

 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/
http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Intresserad-av-slamsugning-av-mindre-badplats-eller-sm+%C3%91b+%C3%91thamn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Intresserad-av-slamsugning-av-mindre-badplats-eller-sm+%C3%91b+%C3%91thamn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Sedimentpumpning-muddring-av-mindre-omraden-infobroschyr-2014-05.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Sedimentpumpning-muddring-av-mindre-omraden-infobroschyr-2014-05.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Sedimentpumpning-muddring-av-mindre-omraden-infobroschyr-2014-05.pdf
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            År/Mått
1
  2012 2013 2014 2015  

 

Besök  1 743          1 856               2 745 

Unika besökare     493             617               1 110 

Antal sidor per besök                      5.0               4,3                   3.7 

Ø besökstid                                     7:50             7:16                 6:52 

 

 

 Nyhetsbreven 

De månadsvisa och återkommande Nyhetsbreven – nio utgåvor under 2014 – är 

författade av John Bräutigam under ”senaste nytt” på hemsidan och belyser olika 

frågeställningar i och för kustmiljön. 

  

Intressanta artiklar i Nyhetsbreven under 2014, som berör våra föreningar är bland 

annat… 

 

- Nytt projekt i Kärrabo från Lugnet i Bergkvara till Lafsekullabäcken i söder, nr 09. 

- Projekt i Södra Kärr uppstår, nr 09. 

- Kalmarsundskommissionen i ny skepnad, nr 09. 

- Magasinering och fördröjning av vattenflödet i Torsås ån genom Torsås tätort från 

  Ådala till Almung, nr 09. 

- Kemiska bekämpningsmedel i vattnet, nr 08. 

- Vårt vänföretag Spring Systems firar 50 år, nr 07 

- Våtmarker och översvämningsområde i Torsås, nr 07 

- Vass, vattenråd och gäddor på Höstträffen, nr 06. 

- Kustmiljögruppen erhåller miljöpris, nr 06. 

- Vattnet i centrum på Vårträffen för ”ett gott liv i en  

  livskraftig kommun”, nr 05 

- Vattenvårdsplan för Torsås kust- och  

  avrinningsområden, nr 04.                                             Bild: Nyhetsbrev dec.2014 

- Obalans mellan grön biologi och genomförande,  

  nr 04. 

- Södra Kärr Samfällighetsförening på hugget, nr 03. 

- Lite skit skadar inte, nr 02 

 

 

                                                           
1
 Uppgifterna är hämtade från WebbochForm.se, Johan Blomqvist 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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 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. 

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

2014/  

 

Under verksamhetsåret har det tillkommit 259 nya artiklar till de 224 artiklar som 

redan fanns. I dokumentarkivet finns under åren 2010 – 2014 således sammanlagt 483 

inskannade artiklar, som behandlar aktuella kustmiljö- och klimatförhållanden. 

 

 

 Kustmiljögruppens styrelse medverkar i medlemsföreningarnas miljöprojekt 

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

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

konsulter, då föreningarna har och driver olika miljöprojekt. 

 

 

 ”Vasslåtter 2014” 

Vasslåttern har efter samråd med medlemsföreningarnas kontaktpersoner och Assar 

Johansson preliminärt schemalagts av Kustmiljögruppens sekreterare. Via hemsidan 

har schemat kontinuerligt reviderats och uppdaterats till följd av väderförhållanden 

och vid de tillfällen som Truxorn varit på reparation, allt i syfte att hålla 

medlemsföreningarna väl informerade, om när Truxorn kommer till respektive 

område. 

 

Enligt det samråd som Kustmiljögruppen har med Länsstyrelsen i Kalmar län för 

perioden 2011-2015, så får inte vasslåtter bedrivas under perioden 1 april till 15 juli 

samma år, för att ta hänsyn till häckande fågel och/eller lekande fisk. Även om det 

finns en förbudsperiod, då vasslåtter inte får ske åligger det Assar Johnason, som 

förare av Truxormaskinen att vara uppmärksam på om det i den marina arkipelagen 

ändock finns häckande fågel kvar i vassen. 

 

Nytt samråd skall ske med Länsstyrelsen för en kommande femårsperiod under 2015, 

som skall gälla för åren 2016-2020. 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2014/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2014/
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Omhändertagandet av den slagna vassen har under året varit uppe till diskussion med 

Torsås kommun, vilket framgår av temat för ”Höstträffen 2014”, som det går att läsa 

mer om på sidan 17 i detta dokument. Det åligger medlemsföreningarna att ta omhand 

den slagna vassen på ett utav kommunen och Länsstyrelsen godtagbart sätt. Även i år 

har PKN-Consulting, Nybro varit de medlemsföreningar som har sjöängar inom sitt 

geografiska område behjälplig med att ta upp den slagna vassen för vidare åtgärder. 

 

 

 ”Vårträffen 2014” med medlemsföreningarna med efterföljande årsmöte ägde rum 

lördagen den 24 maj 2014 i Bergkvara kapellsal. 

 

Temat för dagen och minikonferensen var ”Vattenvårdsplan 2014-2018 – ”Vi satsar 

på miljön för ett gott liv i en livskraftig kommun”, som efter Vårträffen blev ett 

genomgående tema för Kustmiljögruppens arbete under det andra halvåret 2014. 

 

John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande inledde 

minikonferensen med att konstatera ”Vattnet är förunderligt. 

Avloppsvattnet från toaletten hänger ihop med vattnet i  

kranen i köket. Processvattnet från fabrikslokalen hänger  

ihop med vattnet till kaffebryggaren i fikarummet. Flytgöd- 

seln från djurstallet hänger ihop med vattnet som djuren 

dricker. Utsläppet från det kommunala reningsverket hänger 

ihop med kallsupen man får när man badar i Kamarsund. 

Vattnet i biltvätten på macken hänger ihop med droppet              Bild/foto: John Bräutigam  

man får direkt i blodet när man ligger på sjukhus”.  

 

”Vad farfar och moster och jag har gjort med vattnet får mina  

barn och barnbarn ta följderna av. Ja, tro mig – allt vatten  

hänger ihop över tiden och i rummet. Det finns ingen som gör  

nytt vatten”. 

 

På ”Vårträffen” fick de drygt 60-talet deltagarna lyssna till  

och ta del av många intressanta tankegångar och inte minst  

förslag från de inbjudna föreläsarna som gav minikonferensen  

sitt rikt substantiella innehåll och en tydlig färdriktning mot  

och ”för ett gott liv i en livskraftig kommun” med  

föreläsarnas ämnesrubriker…                                                      Bild: Stefan Carlsson                                                    

                                                                                                     Foto: Ove Lindh 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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- Stefan Carlsson, landshövding i Kalmar län som betonade betydelsen av 

vattenmiljön som en integrerad del i länets utveckling. Se bild föreg. sida.  

- Håkan Algotsson, KS ordförande i Torsås kommun på temat ”Vad spelar 

Vattenvårdsplanen för roll för ”ett gott liv i en livskraftig kommun”?                                   

- Niklas Nilsson, Jönköpings Fiskeribiologi, planförfattare till vattenvårdsplanen på 

temat ”Vattenvårdsplan 2014-2018, ett verktyg för att ”engagera, inspirera och 

agera för att nå ett gott liv i en livskraftig kommun”! 

- Martin Storm, samhällsbyggnadschef Torsås kommun på temat 

”Vattenvårdsplanen, ett verktyg för ännu ett steg på vägen mot ett mera hållbart 

samhälle som ska se till att våra barn och barnbarn får leva ett gott liv i en 

livskraftig kommun”! 

- Jan Darell, kommunchef i Torsås kommun på temat ”Vattenvårdsplanen, ett 

verktyg för att vår kommun ska växa och att många fler ska upptäcka fördelarna 

med att bo, verka och besöka Torsås för ”ett gott liv i en livskraftig kommun. 

- Anders Karlsson, delägare i Lindbergs Bygg o Färg AB, Bergkvara på temat 

”Vattenvårdsplanen, ett verktyg för att näringslivet som livsnerv får goda 

förutsättningar att verka och utvecklas för ett gott  

liv i en livskraftig kommun”! 

- Lena Ovesson, delägare i Spring Systems och  

TM Tube Systems på temat ”Utmaningar som           

industriföretag har gällande miljöarbetet.                        

- Lena Peribert, Södra Skogsägarna och Ralf  

Johansson LRF på temat Vattenvårdsplanen, 

                  ett verktyg för de gröna näringarna som sätter                  

                  miljön i fokus bevarar vårt varierande landskap,         Bild: L Ovesson     Foto: O. Lindh 

                  upprätthåller en miljövänlig attityd för ett gott liv  

                  i en livskraftig kommun”! 

            -    Stefan Carlsson, länets hövding sammanfattar dagen ”Så här tolkar jag vad jag hört 

                 under förmiddagen om vi satsar på miljön för ett gott liv i en livskraftig kommun. 

 

I nyhetsbrevet för maj månad 2014 skriver Kustmiljögruppens ordförande John 

Bräutigam… 

 

”Syftet med minikonferensen var att få de inbjudna företrädarna att belysa hur 

prioriterat vattnet och vattenvården är utifrån deras olika utgångspunkter. Lyckades vi 

med detta? Både ja och nej. Ja, för att ingen hade något annat budskap än vårt tema – 

att vattnet är en förutsättning för ett gott liv i en livskraftig kommun.  

http://www.kustmiljögruppen.org/
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Rent vatten är också en absolut förutsättning för de inbjudna företrädarnas 

verksamheter och roller, intygade dom. Men också nej, för vi kunde gärna fått lite mer 

svar på hur vi ska nå en god vattenkvalitet och därmed ännu mer kunna bidra till 

visionen ”ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

Den presenterade verklighetsbeskrivning ovan har sin grund i att Kalmar län och 

Torsås kommun inte når nedan angivna sex miljömål till 2020 med nuvarande takt då 

det gäller… 

 

 Ingen övergödning – nej!   

 Levande sjöar och vattendrag- nej!    

 Grundvatten av god kvalité – nej!                               

 Hav i balans samt levande kust och skärgård- nej!  

 Myllrande våtmarker – nej!  

 Ett rikt växt och djurliv – nej!   

 

 

John Bräutigam fortsätter vidare…                                   Bild. Hämtad från nätet 

 

”Torsås kommuns geografi ger unika förutsättningar att ta ansvar för vattnet. I princip 

hela vattensystemet från källorna till utloppen i Östersjön ligger inom kommunen –  

inga stora åar eller sjöar som vi delar ansvaret för med andra kommuner. Och bara en 

Länsstyrelse som har det övergripande ansvaret för vattnet som finns i vår kommun. 

Så frågan är – varför går det så långsamt fram? Det är långt kvar till att nå goda 

förhållanden i Torsås kommuns vattensystem”. 

Det är därför som det finns massor att göra både för oss och för andra. 

 

För att ta del av innehållet på ”Vårträffen 2014” i sin helhet och vad de olika 

föreläsarna framförde i sina presentationer klickar Du på den blå länken nedan… 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/vartraff-2014/  

 

 

 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/vartraff-2014/
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 ”Höstträffen 2014” med medlemsföreningarna med efterföljande föreningsstämma 

ägde rum den 22 november 2014 i BBK:s klubbstuga i Bergkvara gästhamn.  

Temat för dagen var ”Vilken betydelse har vasslåttern i vårt lokala miljöarbete för 

ökad genomströmning av våra delvis instängda och grunda vikar”.  

 

Lite drygt 30 personer hade reserverat och avsatt lördagens förmiddag för detta 

angelägna och viktiga tema mot bakgrund av det nya ställningstagande, rekommenda- 

tion, anvisningsförfarande som Bygg- och Miljönämnden fattat beslut om på 

tjänstemannanivå vid Miljökontoret i Torsås kommun som anlände via mail  

2014-06-02 till Kustmiljögruppens kansli med rubriken ”Information om vass som 

avfall”, som finns i diariet med samma datum.  

 

Reaktionerna lät inte vänta på sig särskilt  

länge från Kustmiljögruppens medlemsföre- 

ningar som reagerade kraftigt och som finns  

att läsa i tidningen Östran den 12 augusti  

2014 med rubriken ”Vass(t) meddelande  

oroar förening”. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta  

del av artikeln.                                                          Bild från ”Höstträffen 2014” 

                                                                                         Foto: John Bräutigam 

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

content/uploads/2014/01/Ostran20140812.jpg  

 

Bitvis var både stämning och argumentation i denna centrala fråga för kustvattnet både 

irriterande och ganska tuff mellan å ena sidan medlemsföreningarnas kontaktpersoner 

och andra sidan de förtroendevalda samt de närvarande tjänstemänen från Torsås 

kommun. Det torde väl vara ganska förmätet att säga, att de närvarande nått koncensus 

när förmiddagen var slut, men å andra sidan kom en del intressanta tankegångar och 

inte minst förslag från de inbjudna föreläsarna som gav minikonferensen ändock ett 

substantiellt innehåll och en tydlig färdriktning mot att en gemensam lösning skall tas 

fram inför vasslåttersäsongen 2015 - allt i syftet att arbeta  

mot det övergripande målet för Torsås kommun, ”för ett gott i en livskraftig 

kommun”. 

 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20content/uploads/2014/01/Ostran20140812.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20content/uploads/2014/01/Ostran20140812.jpg
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           Följande bidrag från föreläsare gav ”Höstträffen” sin inramning… 

 

- John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen med frågan ”Vad tog vi med oss 

från minikonferensen – Vi satsar på miljön för ett gott liv i en livskraftig 

kommun?” 

- John Bräutigam, igen ”Vårt uppdrag som Kustmiljö- 

grupp!” 

- Christoffer Johansson, Bygg- och miljönämndens  

förste vice ordförande på temat ”Vilken betydelse har  

vasslåttern i vårt lokala miljöarbete för ökad genom- 

strömning av våra delvis instängda vikar?”   

- Assar Johansson, (se bild till höger) entreprenör och     Bild: Assar Johansson 

förare av Truxormaskinen på temat ”Vasslåtter 2014 –  Foto: John Bräutigam 

mina erfarenheter!” 

- Martin Storm, samhällsbyggnadschef på temat ”Vass   

som avfall – omhändertagande av!” 

- Pernilla Landin, miljöinspektör tillika sekreterare i 

Vattenrådet för Bruatorpsåns, Grisbäckens och               

Brömsebäckens avriningsområden på temat  

”Vad händer i Vattenrådet 2014/2015?” ” samt              Bild: Martin Storm 

LOVA-projektet i Torsås centralort – Magasinering      Foto: John Bräutigam 

och fördröjning – ett helhetsgrepp!” 

- Britt-Marie Östman, (se bild till höger) ordförande i  

Vison Bergkvara (VB) på temat ”Hur gick det med  

gäddvåtmarken i Ängaskären?” 

- Karl-Gustaf (Kåge) Eklund bad att få återkomma, då 

det gäller ”Vårträffen 2015. 

                                                                                                           Bild: Britt-Marie Östman                                                                                                        

                                                                                               Foto: John Bräutigam 

 

För att ta del av innehållet på ”Höstträffen 2014” i sin helhet och vad de olika 

föreläsarna framförde i sina presentationer klickar Du på den blå länken nedan…            

 

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

2014/  

 

            Framtiden händer bara inte – den skapas och formas just av Dig idag. 

 

            Så stod det längst ner på inbjudan till ”Höstträffen 2014” och egentligen är det just… 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/hosttraffen-2014/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/hosttraffen-2014/
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… detta som allt handlar om. Att med ansvar, hårt arbete, noggrannhet och en tydlig 

målbild vara en aktiv del av det miljöarbete och samhällsbygge som Kustmiljögruppen 

som ideell förening är en naturlig del av. 

 

Christoffer Johansson, förste vice  

ordförande i BoM-nämnden, var nog den 

person som överraskade Kustmiljögrup- 

pens sekreterare allra mest genom att  

meddela att denne erhållit Torsås  

kommuns miljöpris för 2014 med  

motiveringen…  

  

”Karl-Gustaf Eklund andas och tänker  

vatten. Han är pristagaren som med sitt  

stora engagemang och sin handlingskraft   Bild: Magnus Svensson, Kåge Eklund, Christoffer 

i Torsås Kustmiljögrupp, arbetar för och            Johansson Foto: John Bräutigam 

sprider kunskap om ett bättre vatten i  

Torsås kommun. ”Kåges signum är engagemang, samverkan, strukturerad, välformu-        

lerad och som visionär med sitt arbete bidrar till att vattenåtgärder av olika slag 

genomförs”. 

 

Efter ”Höstträffen 2014” följde ordinarie föreningsstämma med Kustmiljögruppens 

medlemsföreningar, som enligt den 12:e paragrafen i stadgarna omfattar bland annat 

val av samt beslut om… 

 

 Ny ordinarie ledamot i styrelsen fr.o.m. årsskiftet är Lena Peribert samt de två nya 

ersättarna John Gunnar Alexandersson och Robert Briland. 

 Jan Hellman ordinarie revisor och Solbrith Hellman ersättande revisor. 

 Styrelsen utgör valberedning fram till Vårträffen den 9 maj 2015. 

 Verksamhetsplan för 2015 med flerårsplan 2016-2017. Klicka på den blå länken! 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-2015/  

 Verksamhetsbudget för 2015 med flerårsplan 2016-2017. Klicka på den blå länken! 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-2015/  

 Revidering av stadgar § 02 – Föreningens ändamålsparagraf. 

 Revidering av stadgar § 03 – Föreningens uppgifter. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/stadgar/  

 

 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/stadgar/
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Verksamhetsberättelse - Externa aktiviteter 

 

Detta avsnitt kommer att översändas till styrelsens ledamöter när det material 

som Pia Prestel översänt till sekretariatet har sammanställts. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/

