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Diarium 2015 fr.o.m. 2015-01-01 

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid 
Kustmiljögruppen.  

Februari 2015 
2015-02-10 
Inkommer kopia av mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande med rubriken ”Politiskt seminarium 25 februari” med adressat Christofer 
Johansson, Ks 2:e vice ordförande jämte tre bifogade filer… 
# Ordförandens Powerpoint presentation vid det politiska seminariet 2015-02-25. (PDF) 
# Program med hålltider. (PDF) 
# Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild fem frågor. (PDF)  
2015-02-10 
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska 
seminarium den 25 februari 2015 – Anita Petersson, Torsås kommun. 
2015-02-09 
Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund översänder via mail (PDF) remissvar på 
§ 15050, 2015-02-17 – PM avseende ”Samråd med Torsås kommun angående 
omhändertagande av vass inför säsongen 2015 jämte en bifogad fil… 
# Remissvar – Samråd avseende vasslåtter och omhändertagande av slagen vass. 
(PDF) 
2015-02-09 
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken 
”Sv: § 15004, 2015-01-22 – Försäkringsfrågor i samband med att Kustmiljögruppen 
deltar i projekt. 
2015-02-08 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) nedan angiven fråga till enhetschefen Karin 
Seebass, Kultur och Fritid, Torsås kommun ”om Kustmiljögruppen är kvalificerad att 
ansöka om föreningsbidrag för 2015″ jämte tre bifogade filer… 
# Stadgar (PDF) 
# Verksamhetsplan för åren 2015-2017 (PDF) 
# Verksamhetsbudget för åren 2015-2017 (PDF) 
# länk till Kustmiljögruppens hemsida – www.kustmiljogruppen.org 
2015-02-07 
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 
rubriken ”Möte tisdag 10 feb kl. 15.00″. 
2015-02-07 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med 
rubriken ”§ 15004, 2015-01-22 – försäkringsfrågor i samband med att Kustmiljögruppen 
deltar i projekt”. 
2015-02-05 
Inkommer kopia av mail för kännedom(PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande med rubriken ”Båtklubben 9 maj”. 
2015-02-03 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Jan Hellman och Solbrith Hellman, revisorer i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Bild på Kustmiljögruppens två revisorer”. 
 
 
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Politiskt-seminarium-25-februari.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Presentation-Politiskt-seminarium-2015-02-25-Kustmilj-%C3%82gruppen-John-B.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Program-med-h%C3%A5lltider.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Slutligt-dokument-Ett-gott-vatten-i-en-h%C3%A5llbar-kommun-matrisbild1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anita-Petersson.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15050-2015-02-17-Vasslatter-och-omhandertagande-av-vass-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Samrad-ang-omhandertagande-av-vass-2015-02-09.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-%C2%A7-15004-2015-02-17-Forsakringsfragor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kulturbidrag-fraga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Forslag-till-stadgar-for-Torsas-Kustmiljogrupp-foreningsstämma-2014-11-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Verksamhetsplan-för-åren-2015-20172.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Förslag-till-budget-2015-med-flerårsplan-2016-20171.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Mote-tisdag-10-feb-kl-15.00.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15004-2015-01-22-Forsakringsfragor-i-samband-med-att-....pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Batklubben-9-maj.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Bild-pa-Kustmiljogruppens-tva-revisorer.pdf
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2015-02-03 
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 
anledning av att sekretariatet översänt remissutgåva av Kustmiljögruppens 
årsredovisning för 2014 till styrelsens samtliga ledamöter för verksamhetsåret 2014 och 
för kännedom till styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2015 jämte en bifogad fil… 
# Årsredovisning 2014. (PDF) 
2015-02-03 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 
”Vattenaktiviteter under våren”. 
2015-02-03 
Inkommer mail (PDF) från Kennert Täck, ledamot i Kustmiljögruppens styrelse med 
rubriken ”Resultaträkning 2014″ jämte en bifogad fil… 
# Skopiator 15020310230. (PDF) 
2015-02-03 
Inkommer kopia av mail för kännedom (PDF) till sekretariatet från John Bräutigam, 
Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Kulturbidrag”, som även återfinns i diariet 
2015-02-08. 
2015-02-02 
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 
rubriken ”Återkoppling angående hemsidan” jämte en bifogad fil… 
# Information – ny linjalrubrik med sidinformation. (PDF) 
2015-02-01 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) §§15025 och 15027 från styrelsens 
sammanträde 2015-01-22 till Lena Ovesson jämte två bifogade filer… 
# Samprojekt för ”Hållbar kommun” – vattnets avgörande betydelse för de tre 
hörnstenarna miljö, näringsliv och samhälle. (PDF) 
# Planering av ”Vårträff 2016″ i samband med miljökonferens á la grand. (PDF) 
2015-02-01 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15022 från styrelsens sammanträde 
2015-01-22 till styrelseledamöterna i Södra Kärr samfällighetsförening jämte en bifogad 
fil… 
# Länsstyrelsens pilotprojekt om ”Tunnskiktsmuddring i den delvis instängda viken i 
Södra Kärr mellan Nötholmen och fastlandet”. (PDF) 
2015-02-01 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15024 från styrelsens sammanträde 
2015-01-22 till Joel Parde, Leader Småland Sydost jämte en bifogad fil… 
# Cradle to Cradle – ett ekologiskt, industriellt och socialt ramverk för hållbar utveckling. 
(PDF) 
2015-02-01 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15015 från styrelsens sammanträde 
2015-01-22 till Rune Fransén, sakkunnig i miljöfrågor jämte en bifogad fil… 
# Samråd med Länsstyrelsen om förnyat femårigt -2016-2020- miljötillstånd avseende 
vassklippning i Torsås kommun.(PDF) 
2015-02-01 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15013 från styrelsens sammanträde 
2015-01-22 till Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun jämte en bifogad 
fil… 
# Samråd med Torsås kommun angående omhändertagande av vass inför säsongen 
2015. (PDF) 
 
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv.-Remissutgava-av-Kustmiljogruppens-arsredovisning-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Arsredovisning-sammansatt-i-sina-delar1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vattenaktiviterer-under-varen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Resultatrakning-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Skopiator15020310230.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kulturbidrag-vidarebefordrat-for-kannedom.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Aterkoppling-angaende-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Information-ny-linjalrubrik-med-sidinformation.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/exp.-2015-01-22-§§-15025-och-15027.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15025-2015-01-22-Samprojekt-for-hallbar-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15025-2015-01-22-Samprojekt-for-hallbar-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15027-2015-01-22-Planering-av-Vartraff-2016-i-samband-med-miljokonferens-a-la-grand.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15022-2015-01-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15022-2015-01-22-Lansstyrelsens-pilotprojekt-om-Tunnskiktsmuddring.doc
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15022-2015-01-22-Lansstyrelsens-pilotprojekt-om-Tunnskiktsmuddring.doc
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Exp.-av-§-15024-2015-01-22-Cradl-to-Cradl.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15024-2015-01-22-Cradle-to-Cradle-ett-ekologiskt-industriellt-och-socialt-ramverk-for-hallbar-utveckling.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Exp.-av-§-15015-2015-01-22-Samrad-med-lansstyrelsen-for-miljotillstand.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15015-2015-01-22-Samrad-med-Lansstyrelsen-om-fornyat-femarigt-miljotillstand.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15015-2015-01-22-Samrad-med-Lansstyrelsen-om-fornyat-femarigt-miljotillstand.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Exp-av-§-15013-2015-01-22-Samrad-med-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15013-2015-01-22-Samrad-med-Torsas-kommun-angaende-omhandertagande-av-vass-inforsasongen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15013-2015-01-22-Samrad-med-Torsas-kommun-angaende-omhandertagande-av-vass-inforsasongen-2015.pdf
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2015-02-01 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15008 från styrelsens sammanträde 
2015-01-22 till Johan Blomqvist, WebbochForm.se och till John Gunnar Alexandersson, 
webbredaktör, Kustmiljögruppen jämte en bifogad fil… 
# Webbredaktör för hemsidan. (PDF) 
 

Januari 2015 

2015-01-31 

Centralt utskick av… 

inbjudan (PDF) till Kustmiljögruppens politiska seminarium onsdagen den 25 februari 

2015 via… 

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

organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet jämte två 

bifogade filer… 

# Ett gott vatten i en hållbar kommun – startmaterial 2015-01-25 (PDF) 

# Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild med frågor (PDF) 

2015-01-31 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter och revisionen 

med information om att, ”Protokollet från styrelsens sammanträde 2015-01-22 är nu 

justerat och återfinns på hemsidan jämte en bifoga fil… 

# Protokoll från styrelsens sammanträde 2015-01-22, §§ 15001 – 15042. (PDF) 

2015-01-30 

Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska 

seminarium den 25 februari 2015 – Kent Freij, Torsås kommun. 

2015-01-29 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam med rubriken ”Verksamhetsberättelse” jämte 

en bifogad fil… 

# Kustmiljögruppens utveckling under 2014. (PDF) 

2015-01-29 

Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska 

seminarium den 25 februari 2015 – Nina Johansson, Torsås kommun. 

2015-01-28 

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

rubriken ”Justering av protokoll från styrelsens sammanträde 2015-01-22. 

2015-01-28 

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

”Principskiss och ifylld anmälningsblankett för vattenverksamhet”, jämte två bifogade 

filer… 

# Principskiss ”Biotopvård”(PDF) 

# Länsstyrelsens ”Information om vattenverksamhet och strandskydd” samt ”Anmälan 

om vattenverksamhet och ansökan om dispens från strandskyddet”. (PDF) 

2015-01-27 

Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska 

seminarium den 25 februari 2015 – Lena Peribert, Kustmiljögruppen. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Exp-av-§-15008-2015-01-22-Webbredaktor-for-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15008-2015-01-22-Webbredaktör-för-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-Politiskt-seminarium-25-februari-20152.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-politiskt-seminarium-Ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ett-gott-vatten-i-en-h-%C3%91llbar-kommun.-Startmaterial-2015-01-25-inf-%C3%82r-Politiskt-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Slutligt-dokument-Ett-gott-vatten-i-en-h%C3%A5llbar-kommun-matrisbild.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Justerat-protokoll-2015-01-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-2015-01-22-utgava-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-politiskt-seminarium-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Verksamhetsberattelse-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Verksamhetsber-%C3%B1ttelse-2014-Kustmilj-%C3%82gruppens-utveckling.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-om-deltagande-politiskt-seminarium-2015-02-251.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Justering-av-protokoll-2015-01-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Principskiss-och-ifylld-anmalningsblankett-for-vattenverksamhet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/principskiss-biotopv-%C3%91rd.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/exempel-p-%C3%91-ifylld-_anmalan_vattenverksamhet_biotopvard1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/exempel-p-%C3%91-ifylld-_anmalan_vattenverksamhet_biotopvard1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-politiskt-seminarium-25-feb.pdf
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2015-01-26 

Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken 

”Kustmiljögruppen inbjuder till politiskt seminarium”. 

2015-01-26 

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

”Kallelse till Vattenrådets styrelsemöte den 12/2 2015 kl. 17.30″ jämte en bifogad fil… 

# Kallelse till Vattenrådets styrelsemöte 2015-02-12, kl. 17.30. (PDF) 

2015-01-26 

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

rubriken ”Kustmiljögruppen inbjuder till politiskt seminarium”. 

2015-01-26 

Inkommer svarsmail (PDF) från Yvonne Nilsson, kommunsekreterare i Torsås kommun 

med rubriken ”Kustmiljögruppen inbjuder till politiskt seminarium”. 

2015-01-24 

Centralt utskick av… 

Inbjudan (PDF) till Kustmiljögruppens politiska seminarium onsdagen den 25 februari 

2015 via… 

# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, 

# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer, 

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

jämte två bifogade filer… 

# Ett gott vatten i en hållbar kommun – startmaterial 2015-01-25 (PDF) 

# Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild med frågor (PDF) 

2015-01-25 

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

godkänner bifogade handlingar för utskick med rubriken ”Kustmiljögruppen inbjuder till 

politiskt seminarium” jämte tre bifogade filer… 

# Inbjudan till Politiskt seminarium 25 februari 2015. (PDF) 

# Ett gott vatten i en hållbar kommun – startmaterial 2015-01-25 (PDF) 

# Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild med frågor (PDF) 

2015-01-25 

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

”Inbjudan och startmaterial” jämte två bifogade filer… 

# Inbjudan till Politiskt seminarium 25 februari 2015. (PDF) 

# Ett gott vatten i en hållbar kommun – startmaterial 2015-01-25 (PDF) 

2015-01-25 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”reviderad version av fem frågor” till det politiska seminariet den 25 februari 

för godkännande jämte en bifogad fil… 

# Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild med frågor (PDF) 

2015-01-24 

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

”Mörebyggen”. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Kustmilogruppen-inbjuder-till-politiskt-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kallelse-till-Vattenradets-styrelsemote-2015-02-12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kallelse-styrelsem-%C3%82te-12-feb-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Kustmiljogruppen-inbjuder-till-politiskt-seminarium1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Kustmiljogruppen-inbjuder-till-politiskt-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-Politiskt-seminarium-25-februari-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-politiskt-seminarium-Kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-politiskt-seminarium-Sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-politiskt-seminarium-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ett-gott-vatten-i-en-h-%C3%91llbar-kommun.-Startmaterial-2015-01-25-inf-%C3%82r-Politiskt-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Slutligt-dokument-Ett-gott-vatten-i-en-h%C3%A5llbar-kommun-matrisbild.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv.-Kustmiljogruppen-inbjuder-till-politiskt-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-Politiskt-seminarium-25-februari-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ett-gott-vatten-i-en-h-%C3%91llbar-kommun.-Startmaterial-2015-01-25-inf-%C3%82r-Politiskt-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Slutligt-dokument-Ett-gott-vatten-i-en-h%C3%A5llbar-kommun-matrisbild.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-och-stratmaterial.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-Politiskt-seminarium-25-februari-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ett-gott-vatten-i-en-h-%C3%91llbar-kommun.-Startmaterial-2015-01-25-inf-%C3%82r-Politiskt-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Reviderad-version-av-fem-fragor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Slutligt-dokument-Ett-gott-vatten-i-en-h%C3%A5llbar-kommun-matrisbild.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Morebyggen.pdf
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2015-01-24 

Centralt utskick av… 

Nyhetsbrev för januari månad 2015 (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. 

2015-01-23 

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

rubriken ”inloggningsuppgifter till Gunnar”. (PDF) 

2015-01-22 

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

del” av Verksamhetsberättelse jämte en bifogad fil… 

# Kustmiljögruppens utveckling under 2014. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupp-januari-2015-slutlig2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-januari-2015-Kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-januari-2015-Sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-januari-2015-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-januari-2015-Ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Inloggningsuppgifter-till-Gunnar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Analytisk-del-av-verksamhetsberattelse-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kustmiljogruppens-utveckling-under-2014.pdf

