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Kallelse till styrelsemöte 

 

 

Tid: Torsdagen den 21 maj 2015, klockan 18.00.  

Plats: Hos ledamoten Kennert Täck i dennes sommarbostad i Ragnabo/Bergkvara.  

 

 

§ 15122 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde tisdagen den 14 april 2015,  

  §§15098 - 15121 godkänns/justeras.  

 

 

§ 15123 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Med tillägg för ärendet/ärendena… 

 

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Beslutsärenden §§ 15124 – 15137 

§ 15124 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 15125 Planering och genomförande av sponsringskampanj 2015 för verksamhetsåren 

             2016-2018. (Stående beslutsparagraf under verksamhetsåret 2015)    

§ 15126 Medlemsförening i Grisbäck. 

§ 15127 Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och omhändertagande samt 

  uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun.   

§ 15128 Utvärdering av ”Vårträffen 2015” med efterföljande årsmöte lördagen den 9 maj 

                  2015.  

§ 15129 Presidiets redovisning av samtal med Lena Ovesson fredagen den 8 maj 2015. 
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§ 15130 Utvärdering av Kustmiljögruppens deltagande på ”Våryran 2015” i samverkan 

              med Torsås kommun. 

§ 15131 Kustmiljögruppen medverkar aktivt i nytt tänkt arbetssätt för Vattenrådet.  

§ 15132 Avstämning av projekt ”Vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde  

                   – steg 2.  

§ 15133 Avstämning av projekt ”Förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo 

                  Kustvårdsförening.  

§ 15134 Kustmiljögruppens presidium och Vattenrådets sekreterare träffar Leader 

              Småland Sydost, fredagen den 5 juni 2015. 

§15135 Lena Ek får tungt skogligt uppdrag – tre stegs raket inför konferens om 

                   ”Skogens vatten - dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet 

              uppströms vattendragen i Torsås. 

§ 15136 Kulturarvsseminarium 2015 – Tema vatten. 

§ 15137 Sammanträdestider – hösten 2015. 

              

    

Presidiets förslag till dagordning - Informationsärenden §§ 15138 – 15149 

§ 15138 Vattenrådet. 

§ 15139 Kalmarsundskommissionen. 

§ 15140 Havs- och vattenmyndigheten. 

§ 15141 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt. 

§ 15142 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

§ 15143 Leader Småland Sydost 

§ 15144 WebbochForm.se 

§ 15145 Vision Bergkvara. 

§ 15146 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för april och maj 2015. 

§ 15147 Greppa Näringen. 

§ 15148 ”Vårträff 2015” 

 

§ 15149 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

              hemsidan för perioden 2015-04-14 – 2015-05-21. 

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

 http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/  

 

 

Presidiets förslag till dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 15150 - 15152 

§ 15150 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-04-14 – 2015-05-21. 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
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 Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av de inkomna handlingarna. 

 http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/  

 

§ 15151 Nästa styrelsemöte. 

 

§ 15152 Mötet avslutas. 

 

 

Beslutsärenden §§ 15124 – 15137 

 

§ 15124 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

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

 

Vid styrelsens sammanträde den 14 april 2015, § 15100 framkom följande. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Föreningens fasträntekonto i Swedbank skall förlängas med ytterligare tre 

månader 2015-05-13 till ett belopp av 145 000 kronor med ny förfallodag i 

medio augusti 2015. 

 Presidiet förstärkt med kassören i primo augusti månad på delegation får ta 

ställning till med vilket belopp som föreningens fasträntekonto skall 

förlängas med för att föreningens skall ha tillräckligt med likvida medel för 

att kunna förverkliga verksamhetsplanen för 2015. 

 Till de privata personer som ekonomiskt stödjer Kustmiljögruppens ideella 

och osjälviska verksamhet skall det ske en återkoppling till gåvogivarna via 

ett TACK-mail som är undertecknat av både ordföranden och kassören, 

vilket bekräftar att gåvan verkligen nått fram till Kustmiljögruppen. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

Sekreteraren redovisar enligt telefonkonferens med kassören att saldot på 

föreningens företagskonto per den 21 maj 2015 uppgår till                   kronor 

och att behållningen på föreningens fasträntekonto i Swedbank med en löptid på 

tre månader efter omsättning per den 13 maj 2015 uppgår till 145 000 kronor 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
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med förfallodag i medio augusti 2015.  

Räntesats         %. 

Sekreteraren gör en återkoppling till § 15070 från styrelsens sammanträde den 

19 mars 2015 och redovisar att det inkommit följande likvida medel från… 

 

- Louise Lindqvist, Helsinborg gåva, 250 kronor 

- Viktoria Eklund, London gåva, 250 kronor 

 

 Sekreteraren är fortfarande av den uppfattningen att till de privata personer som 

ekonomiskt stödjer Kustmiljögruppens ideella och osjälviska verksamhet bör det 

ske någon form av återkoppling, förslagsvis via mail till gåvogivaren med ett 

TACK med föreningens logga som bekräftar att gåvan verkligen nått fram till 

Kustmiljögruppen. Tacket bör undertecknas av ordföranden och kassören, som 

är föreningens firmatecknare och som expedieras av sekretariatet. 

 

 

§ 15125 Planering och genomförande av sponsringskampanj 2015 för verksamhetsåren 

             2016-2018.  

                (Stående beslutsparagraf under verksamhetsåret 2015) 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                      sammanträden 2015-01-22, § 15007 resp. 2015-02-17, § 15048 resp.  

                  2015-03-19, § 15073 resp. 2015-04-14, § 15103 

 

               Vid styrelsens sammanträde den 14 april 2015, § 15103 framkom följande. 

I det kommande sponsringsarbetet riktat mot såväl gamla som nya 

”vänföretagare” är det viktigt att Kustmiljögruppens info-broschyr uppdateras 

till utgåva nr 4, våren 2015… 

 

… vad avser inbladningen med en portalfigur, som anger betydelsen av hur 

viktigt det är att stödja Kustmiljögruppen i sitt arbete som miljöaktör såväl som 

förbindelse/utfästelse med att sponsra Kustmiljögruppen med ett angivet belopp 

uttryckt i kronor, 

 … på sista sidan där Kustmiljögruppens medlemsföreningar från norr till söder 

  finns uppräknade. 

Kennert Täck, ansvarig för sponsringsverksamheten gör en genomgång av de 

företag som är sponsorer till Kustmiljögruppen under perioden 2013-2015 och 

delar ut en förteckning med uppgift om vänföretagens namn och 

kontaktuppgifter. 
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Förteckningen är hämtad från Kustmiljögruppens hemsida på länken… 

http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-

kustmiljogruppen/  

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka ordföranden för det ”detektivarbete” som nedläggs mellan 

styrelsemötena för att utröna hur det verkligen förhåller sig med gamla och 

potentiellt nya medlemsföreningar i den norra delen av Torsås kommuns 

kustremsa. (Djursviks hamnförening utträtt, Djursviks Stugförening finns ej 

eller någonsin har funnits, Påbonäs Stugförening ev. på ingång, Kroka 

Stugförening under utredning om medlemskap). 

 

 Kustmiljögruppens ordförande i mail uppmärksammar, att två utav 

Kustmiljögruppens vänföretag/vänföretagare erhållit särskilda utmärkelser 

vid fredagens företagsgala på Stage4youAcademy enligt lokaltidningen 

Östran 2015-04-13, nämligen… 

# Handelsnätverkets pris, Årets Handlare. Christer Andersson, Hemtema i 

Söderåkra AB, 

# Bankernas pris, Årets Nyföretagare: Lars Nicklasson och Jonas Georgsson, 

LJ Rörteknik. 

 Uppräknade vänföretag/sponsorer på sidorna 12-15 i denna paragraf gås 

igenom av styrelsens ledamöter intill sammanträdet den 21 maj 2015 med 

fokus lagt på vilket eller vilka företag som ledamot i styrelsen känner väl 

och/eller har på något sätt någon relation till. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Ordföranden redogör för att någon ny och adekvat information, då det gäller ev. 

medlemskap från de potentiella medlemsföreningarna Påbonäs Stugförening och 

Kroka Stugförening har inte skett sedan föregående styrelsemöte. 

Sekreteraren redogör för att ordföranden i enlighet med styrelsens beslut från 

den 14 april 2014, andra att-satsen har översänt ett mail som uttrycker 

Kustmiljögruppens glädje över, att två utav Kustmiljögruppens 

vänföretag/vänföretagare erhållit särskilda utmärkelser vid fredagens 

företagsgala på Stage4youAcademy, vilket framgår av utdrag ur diariet… 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/
http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/
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2015-04-15 
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam med anledning av att LJ 
Rörteknik i Torsås AB, som är ett utav Kustmiljögruppens vänföretag blivit 
utsett som ”Årets nyföretagare i Torsås kommun” 
 
2015-04-15 
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam med anledning av att 
Hemtema i Söderåkra AB, som är ett utav Kustmiljögruppens vänföretag 
blivit utsett som ”Årets handlare i Torsås kommun” 

Sekreteraren har på eget initiativ upprättat en förteckning av … 

 

- Befintliga Vänföretagare för verksamhetsåren 2013-2015. 

- Vänföretagare t.o.m. 2012, som inte är med för verksamhetsåren 2013-2015  

(röd markering) 

- Potentiella Vänföretagare de kommande verksamhetsåren 2016-2018  

(grön markering), 

 

 … vilket skett via mail 2015-04-25 till styrelsens medlemmar och besvarats av 

                  Kennert Täck 2015-04-29. Förteckningen bifogas dagens kallelse. 

 

2015-04-25 

Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga ledamöter i styrelsen 

underlag med rubriken ”Sponsringskampanj 2015 – Företagsförteckning” 

jämte en bifogad fil… 

# Sponsringskampanj 2015 – Företagsförteckning. (PDF) 

 

2015-04-29 

Inkommer svarsmail (PDF) från Kennert Täck, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Sponsringskampanj 2015 – 

Företagsförteckning”. 

  

 I förteckningens huvud, framgår vilka personer inom Kustmiljögruppens 

             styrelse som har möjlighet att kontakta respektive vänföretagare, vilket görs 

             genom svart X-markering i förteckningen. 

 

Fördelen med föreslagen förteckning är att den kontinuerligt kan uppdateras då 

de svarta kryssen allteftersom arbetet framskrider blir antingen gröna eller röda 

och på så sätt uppvisar en hög aktualitetsgrad, utan att belasta de löpande 

protokollen framöver.  

  

När det egentliga sponsringsarbetet sätter igång med reviderad och uppdaterad 

info-broschyr, utgåva nr 4, sommaren/hösten 2015, så kommer resultatet av 

detta arbete att kontinuerligt redovisas på Kustmiljögruppens hemsida under 

aktuella och pågående projekt. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Gratulationer-LJ-Rorteknik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Gratulationer-Hemtema-i-Soderakra-AB.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sponsringskampanj-2015-Foretagsforteckning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vanforetagarrekrytering-fordelat-pa-person.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sponsringskampanj-2015-Foretagsforteckning1.pdf
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§ 15126 Medlemsförening i Grisbäck 

 Se även tidigare ärendebeskrivningar och beslut som berör detta ärende från 

                   styrelsens sammanträden 2015-01-22, § 15015 resp. 2015-03-19, § 15076 resp. 

                    2015-04-14, § 15104. 

 Vid styrelsens sammanträde den 14 april 2015, § 15104 framkom följande. 

Kennert Täck redogör för de kontakter och samtal som han haft med Frank 

Åberg, Grisbäck.  

 

Av samtalet/samtalen framgår att det i Grisbäck finns en vägförening till vilken 

samtliga fastighets-/markägare är anslutna och är medlemmar i. Vidare redogör 

Kennert T för att vägföreningen skall ha ett medlemsmöte under pingsthelgen, 

där frågan om medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp skall tas upp och 

behandlas. 

På den direkta frågan från ordföranden till Kennert T, om Frank Åberg erhållit 

tillräckligt med information för att medlemmarna skall kunna ta ställning till 

medlemskap i Kustmiljögruppen och de positiva skäl som ett medlemskap 

innebär för vägföreningen, blir svaret entydigt jakande. 

Frank Åberg skall kontakta Kennert Täck efter pingsthelgen och redogöra för 

hur samtalet inom vägföreningen i Grisbäck gick under pingsthelgen. 

Eftersom pingsthelgen (23-24 maj) ligger efter det datum, då Kustmiljögruppens 

styrelse haft sitt sista styrelsemöte (21 maj) under våren, så måste Kennert T 

omgående återkoppla till presidiet för hur mötet med medlemmarna i Grisbäcks 

vägförening gick. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Kennert T omgående skall återkoppla till presidiet för hur mötet med 

medlemmarna i Grisbäcks vägförening gick under pingsthelgen 2015. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Vid presidiets möte fredagen den 8 maj 2015 behandlades denna beslutsparagraf 

i och med att ramarna för dagordningen fastställdes. Det är presidiets bestämda 

uppfattning efter mogna och strategiska överväganden, att en helst två utav 

Kustmiljögruppens ordinarie styrelseledamöter bör vara med vid det förenings- 

möte som Grisbäcks vägförening har under pingsthelgen 2015. Motivet för 

presidiets överväganden är att Frank Åberg säkert behöver allt det stöd och den 

argumentkaskad som behövs för att få ett jakande svar av medlemmarna för att 
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gå med i Torsås Kustmiljögrupp.  

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att en helst två utav Kustmiljögruppens ordinarie styrelseledamöter bör vara 

med vid det föreningsmöte som Grisbäcks vägförening har under 

pingsthelgen 2015. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 

§ 15127 Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och omhändertagande samt 

                  uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2014-08-28, § 14125 resp. 2014-09-23, § 14147 resp. 

2014-10-23, § 14165 resp. 2015-01-22, § 15014 resp. 2015-03-19, § 15078 resp. 

2015-04-14, § 15105. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 14 april 2015, § 15105 framkom följande.

   

Det är presidiets ståndpunkt och bestämda uppfattning, att det nu har skapats ett 

förhållandevis tydligt ramverk med goda förutsättningar för medlems- 

föreningarna att göra ”rätt” inför den kommande vass-slåttern 2015. 

 

Styrelsen beslutar att 

     Det nu har skapats ett förhållandevis tydligt ramverk med goda 

förutsättningar för medlemsföreningarna att göra ”rätt” inför den kommande 

vass-slåttern 2015. 

     Vass-slåtter schemat skall presenteras på ”Vårträffen 2015”. 

      I den mån som det krävs ytterligare information och förtydliganden vad 

gäller upprättat PM mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen, så finns 

det utrymme att behandla detta på ”Vårträffen”. 
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Vi dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

  Sekreteraren redogör för att den andra beslutspunkten från aprilsammanträdet  

                    ”Vass-slåtter schemat skall presenteras på ”Vårträffen 2015” har inte kunnat 

                    effektueras, då det enbart är fyra föreningar utav tio som har såväl godkänt 

                   tillstånd från Länsstyrelen att klippa vass såväl som Torsås kommuns 

              godkännande för omhändertagandet av vassen. 

  Utifrån detta faktum anser Assar Johansson att det inte är särskilt meningsfullt 

                 att lägga upp ett turordningsschema, då det råder en så pass stor osäkerhet om 

           vilka föreningar som har för avsikt att klippa och skörda vass under sensom- 

                 maren/ hösten 2015. 

  Pia Prestel har haft en omfattande korrespondens med Kustmiljögruppens 

                     medlemsföreningar i rubricerat ärende, men även Samhällsbyggnadsför- 

                valtningen i Torsås kommun, vilket följande utdrag ur diariet ger stöd för. 

2015-04-28 

Inkommer vidarebefordrad kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Omhändertagande av vass”. 

 

2015-04-29 

Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vassklippning) jämte två bifogade 

filer… 

# Föreningar som både har tillstånd av Länsstyrelsen och Torsås kommuns 

godkännande att klippa och omhänderta vass för säsongen 2015. (PDF) 

# Ragnabo 15:1 – Anmälan om eget omhändertagande av vass, 

Norragårdens Samfällighetsförening. (PDF) 

 

2015-04-30 

Sekretariatet expedierar vidarebefordrat mail (PDF) från Pia Prestel, 

ledamot i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Viktig information till 

Kustmiljögruppens medlemsföreningar” jämte fyra bifogade filer… 

# Viktig information till Kustmiljögruppens medlemsföreningar. (PDF) 

# Föreningar som både har tillstånd av Länsstyrelsen och Torsås kommuns 

godkännande att klippa och omhänderta vass för säsongen 2015 per den 30 

april 2015 

2015-05-05 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, 

ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vass”. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Omhandertagande-av-vass-Ragnabo-Sodra-Miljoforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vassklippning-foreningar-som-klipper-vass.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Meddelande-Dnr-1503112-datum-1504291-Norragardens-Samfallighetsforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Meddelande-Dnr-1503112-datum-1504291-Norragardens-Samfallighetsforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/B-ñsta-Medlemsf-Ârening-Schemal-ñggning-av-vassl-Ñtter-2015-Pias-brev.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vassomhandertagande.pdf
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2015-05-06 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Föreningar godkända för vass-

slåtter 2015″. 

 

2015-05-06 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, 

ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vass”. 

2015-05-07 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, 

ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Föreningar som 

klipper vass” jämte en bifogad fil… 

# Aktuell uppgift på vilka föreningar som både har Länsstyrelsens tillstånd 

att klippa vass och Torsås kommuns godkännande för omhändertagandet 

av vassen 

 

2015-05-12 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, 

ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Föreningar som 

klipper vass” jämte en bifogad fil… 

# Aktuell uppgift på vilka föreningar som både har Länsstyrelsens tillstånd 

att klippa vass och Torsås kommuns godkännande för omhändertagande av 

vass 

  Pia Prestel har även varit i kontakt med Pernilla Landin, sekreterare i 

               Vattenrådet och påtalat behovet av en uppdatering av den informationsbroschyr 

                    som Torsås kommun tagit fram med anledning av det PM som upprättats och 

                undertecknats av Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun och 

              John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande, vilket framgår av utdrag ur 

                 diariet 2015-04-29. 

2015-04-29 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Föreligger det behov av 

uppdatering av vass broschyr 2014″? 

2015-04-29 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Föreligger det behov av 

uppdatering av vass broschyr 2014″? 

   

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Foreningar-godkanda-for-vasslatter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vassomhandertagande-mail-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Foreningar-som-klipper-vass-uppdaterad-2015-05-07.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-05-08.xlsx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-05-08.xlsx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-05-08.xlsx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-05-08.xlsx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vassklippning-foreningar-som-klipper-2015-05-12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-05-12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-05-12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-05-12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Foreligger-det-behov-av-uppdatering-av-vassbroschyr-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Foreligger-det-behov-av-uppdatering-av-vassbroschyr-2014.pdf
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§ 15128  Utvärdering av ”Vårträffen 2015” med efterföljande årsmöte 

                    lördagen den 9 maj 2015  

  Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                   sammanträden 2015-01-22, § 15018 resp. 2015-02-17, § 15052 resp.  

                  2015-03-19, § 15080 resp. 2015-04-14, § 15106 

 

                    Vid styrelsens sammanträde den 14 april 2015, § 15106 framkom följande. 

Sekreteraren redogör för att Martin Storm, Samhällsbyggnadschef i Torsås 

kommun i mail 2015-04-02, som finns i diariet med samma datum, till 

Kustmiljögruppens ordförande meddelat, att han inte kan delta den 9 maj på 

”Vårträffen 2015”. 

Detta medför att ordföranden bett sekreteraren, att omarbeta och uppdatera 

programmet med tider, då någon alternativ föreläsare knappast kan överta 

Martin Storms programpunkt. 

Sekreteraren föredrar det reviderade programmet och ber om styrelsens 

godkännande, varefter check-listan gås igenom och kompletteras. 

Sekreteraren ber om instruktioner till vilka personer som ”inbjudan” och 

”kallelse” skall skickas till samt tidpunkt för centralt utskick av såväl ”inbjudan” 

som ”kallelse”. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Godkänna följande handlingar som är klickbara gentemot hemsidan 

# Inbjudan till ”Vårträff 2015″, som vänder sig till de personer som finns 

utanför kretsen av medlemsföreningarna. (PDF) 

 # Kallelse till ”Vårträff 2015″ med efterföljande ”årsmöte, som vänder sig till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner. (PDF) 

# Detaljerat program med hålltider. (PDF) 

# Checklista – endast för styrelsens ledamöter. (PDF) 

 

Styrelsen beslutar vidare att 

 Sekretariatet skall tillsända ”kallelse jämte program” via mail till f.n. kända 

kontaktpersoner för respektive medlemsförening under vecka 16 tillsammans 

med Nyhetsbrevet för april månad 2015. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Inbjudan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Inbjudan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Kallelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Kallelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Detaljerat-program-med-halltider-9-maj-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Checklista.pdf
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 Sekretariatet skall tillsända ”inbjudan jämte program” via mail till BoM 

nämndens ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande under 

vecka 16 tillsammans med Nyhetsbrevet för april månad 2015. 

 Sekretariatet skall tillsända ”inbjudan jämte program” via mail till 

föreläsarna Pernilla Landin, Torsås kommun, Rune Fransén, 

Kustmiljögruppen och Assar Johansson, förare av Truxormaskinen 

tillsammans med Nyhetsbrevet för april månad 2015. 

 Utvärdering av ”Vårträffen 2015” skall ske vid styrelsens ordinarie 

sammanträde den 21 maj 2015. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för hur arbetet inför ”Vårträffen 2015” hanterats av 

sekretariatet med anledning av de beslut i form av att-satser som redovisas ovan 

genom utdrag ur diariet. 

2015-04-17 

Sekretariatet tillsänder samtliga medlemsföreningars kontaktpersoner via 

mail (PDF) ”Kallelse till Vårträff 2015 med efterföljande årsmöte, lördagen 

den 9 maj 2015 med början klockan 09.00 med mingel” jämte tre bifogade 

filer… 

# Kallelse. (PDF) 

# Detaljerat program med hålltider. (PDF) 

# Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för april månad 2015. (PDF) 

2015-04-18 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) ”Inbjudan till Vårträff 2015″ till Hans 

Larsson, ordförande i BoM nämnden, Bengt Rydahl, förste vice ordförande i 

BoM nämnden och Christofer Johansson, andre vice ordförande i BoM 

nämnden samt Roland Swedestam, ordförande i Vattenrådet jämte tre 

bifogade filer… 

# Inbjudan. (PDF) 

# Detaljerat program med hålltider. (PDF) 

# Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för april månad 2015. (PDF) 

 

2015-04-18 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) ”Inbjudan att medverka vid 

Kustmiljögruppens Vårträff 2015″ till Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet och Rune Fransén sakkunnig i Kustmiljögruppen samt Assar 

Johansson, förare av Truxormaskinen jämte tre bifogade filer… 

# Inbjudan. (PDF) 

# Detaljerat program med hålltider. (PDF) 

# Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för april månad 2015. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kallelse-till-Vartraff-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kallelse1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Reviderat-Detaljerat-program-med-hålltider-9-maj-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-april-2015-slutlig-m.-inb.kort_1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-Kustmiljogruppens-Vartraff-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Reviderat-Detaljerat-program-med-hålltider-9-maj-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-april-2015-slutlig-m.-inb.kort_1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-att-medverka-vid-Kustmiljogruppens-Vartraff-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Reviderat-Detaljerat-program-med-hålltider-9-maj-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-april-2015-slutlig-m.-inb.kort_1.pdf
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2015-04-25 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp, Vårmöte 9 maj 2015 jämte en bifogad 

fil… 

# Detaljerat program med hålltider den 9 maj 2015. 

 

2015-05-05 

Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) förnyad inbjudan (PDF) till de 

personer som styrelsen förväntar sig skall delta på Kustmiljögruppens 

”Vårträff 2015″ lördagen den 9 maj 2015 jämte en bifogad fil… 

# Programblad. (PDF) 

 

Ordföranden ger under överläggningen uttryck för sin stora frustration över att 

ingen utav de inbjudna politikerna från Bygg- och miljönämnden samt 

Vattenrådets ordförande var närvarande vid Vårträffen 2015. Det är både 

anmärkningsvärt, beklagligt och häpnadsveckande att ingen utav ledamöterna i 

Bygg- och miljönämndens presidium trots påminnelse genom sin frånvaro har 

förstått vilket tufft, hårt och målmedvetet arbete som ligger framför Torsås 

kommun för att EU:s sex klimatmål skall uppnås för de tre vattendragen inom 

kommunen och kustvattnet intill 2021 alternativt 2027. Den allra minsta insats 

torde ändock varit att till sekretariatet lämnat uppgift om via mail, varför man av 

olika anledningar inte kunnat delta, eftersom i de allra flesta sammanhang 

framhålls de ideella krafternas stora betydelse för ett målinriktat och aktivt 

vattenmiljöarbete i Torsås kommun. 

Kustmiljögruppens styrelse kan ändå till viss del glädja sig åt att Vårträffen 

samlade 19 personer representerande 7 medlemsföreningar (Gunnarstorps 

Miljöförening, Djursviks Samhällsförening, Bergkvara Hembygdsgille, 

Bergkvara Samhällsförening, Miljöföreningen Södra Ragnabo, Kärrabo 

Kustvårdsförening och Södra Kärr Samfällighetsförening) utav 16 

medlemsföreningar, 4 föreläsare och samtliga deltagare från Kustmiljögruppens 

styrelse. 

I övrigt hänvisas till inkomna handlingar i diariet enligt nedan. 

2015-05-08 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”En vän vill tipsa dig om en artikel i SvD.se” jämte en bifogad 

fil… 

# Finns bra vägar för renare svenskt vatten. (PDF) 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Massmedia-Torsas-Kustmiljogrupp-Varmote-9-maj-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Reviderat-Detaljerat-program-med-hålltider-9-maj-20153.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Fornyad-inbjudan-till-vartraff-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Finns-bra-vagar-for-renare-svenskt-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Finns-bra-vagar-for-renare-svenskt-vatten1.pdf
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2015-05-08 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Miljömålen måste in i kommunala beslut” jämte en bifogad 

fil… 

# Miljömålen måste in i kommunala beslut. (PDF) 

2015-05-08 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Jordbruksverket vill ha en ökad helhetssyn i 

Vattenmyndigheternas program för svenskt vatten” jämte en bifoga fil… 

# Jordbruksverket vill ha en ökad helhetssyn i Vattenmyndigheternas 

program för svenskt vatten. (PDF) 

2015-05-09 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”j.brautigam@telia.com har delat något med dig” jämte en 

bifogad fil… 

# Mer kritik mot vattenförslag, Elisabeth Nilsson, landshövding i 

Östergötlands län 

(PDF) 

 

2015-05-09 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”j.brautigam@telia.com har delat något med dig” jämte en 

bifogad fil… 

# ”Politiker, träd fram och ta ert ansvar” (PDF) 

Under överläggningen framkommer även följande tankar och reflektioner, som 

styrelsen kan dra lärdom av och ha i åtanke inför kommande mötespunkter med 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner. 

 

 

 

§ 15129 Presidiets redovisning av samtal med Lena Ovesson fredagen den 8 maj 2015    

 Ordföranden ger en orienterande information från det arbetsmöte som skett 

              mellan Kustmiljögruppens presidium och Lena Ovesson, Spring Systems. 

Fredagen den 8 maj träffades Lena Ovesson, Spring Systems tillika vänföreta- 

               gare till Kustmiljögrupp, John Bräutigam och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund kring 

                    kaffebordet i Södra Kärr för att diskutera vattenfrågor i allmänhet inom Torsås 

                 kommun, EU:s uppställda klimatmål fram till 2021 och i synnerhet projektet 

                    ”Hållbar kommun”, ett samverkansprojekt med BTH (Blekinge Tekniska 

                   Högskola) som Torsås kommun under tre år framåt är deltagare i. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Milomalen-maste-in-i-kommunala-beslut.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Miljomalen-maste-in-i-kommunala-beslut.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Jordbruksverket-vill-ha-en-okad-helhetssyn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Jordbruksverket-vill-ha-en-%C3%B6kad-helhetssyn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Jordbruksverket-vill-ha-en-%C3%B6kad-helhetssyn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Mer-kritik-mot-vattenforslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Elisabeth-Nilsson-landshovding-i-Ostergotlands-lan-ang-forslag-till-atgardsprogram.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Politiker-trad-fram.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Politiker-trad-fram-och-ta-ert-ansvar.pdf
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                 Lena Ovesson redovisar sitt stora förtroende för Torsås kommuns nya kom- 

                    munalråd Henrik Nilsson Bokor, som genom sitt engagemang hitintills visat och 

               förstått hållbarhetsfrågornas stora betydelse för ”ett gott liv i en livskraftig 

                   kommun”, som är kommunens appell riktat både utåt till kommuninnevånarna 

               och inåt i den egna organisationen i Torsås kommun.  

 

                 Lena Ovesson anser och är mycket tydlig på, att i det samverkansprojekt som 

              kommunen bedriver med BTH har Kustmiljögruppen en given plats. 

 Kustmiljögruppens arenor/fora för att genomföra sin ändamålsparagraf och 

                   verksamhetsplan för åren 2015-2017, diskuterades också inte minst ur ett 

                 finansiellt perspektiv.  

 

                 Konkreta förslag som nämndes är och var Regionförbundet, vars nya tillför- 

                 ordnade ledning Lena Ovesson har goda kontakter med, Länsstyrelsen i Kalmar 

                   län och då i första hand landshövding Stefan Carlsson. 

 I övrigt hänvisas till inkomna handlingar i diariet enligt nedan. 

2015-05-09 

Inkommer mail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med tack för 

trevligt samtal.  

 Det är inplanerat ett uppföljande sammanträde i september/oktober. 

 

 

§ 15130 Utvärdering av Kustmiljöguppens deltagande på ”Våryran 2015” i samverkan 

Torsås kommun   

 

Sekretariatet har 2015-05-13 tillsänt ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse 

Lena Peribert, Kennert Täck och Pia Prestel, som finns i diariet med samma 

datum, information om vad som förväntas av oss alla fyra inför fredagens 

begivenheter. 

 

2015-05-13 

Inkommer svarsmail (PDF) både från Lena Peribert och från Kennert Täck, 

ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse, som svar på den information som 

sekretariatet utsänd med rubriken ”Kustmiljögruppen deltar på vatten- och 

avloppsmässan” fredagen den 15 maj 2015. 

 Sekretariatet hänvisar i övrigt till det material som finns på hemsidan på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-deltar-i-vatten-och-

avfallsmassan-fredagen-den-15-maj/  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Tack-for-trevligt-samtal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kustmiljogruppen-deltar-pa-Vatten-oh-avloppsmassan1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-deltar-i-vatten-och-avfallsmassan-fredagen-den-15-maj/
http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-deltar-i-vatten-och-avfallsmassan-fredagen-den-15-maj/
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 Samt på de inkomna handlingar i diariet som anges nedan och som ligger till 

grund för den mer objektiva utvärderingen av Vatten- och avfallsmässan. 

2015-05-07 

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

rubriken ”Välkommen till vatten- och avloppsmässan den 15 maj 2015″ 

jämte två bifogade filer… 

# Deltagarförteckning. (PDF) 

# Utställarnas placering inom mässområdet. (PDF) 

Vid utskick av denna kallelse via mail har ännu inte Vatten- och avfallsmässan 

genomförts varför en sammanställning av inkomna tankar och reflektioner inte 

kunnat göras. 

 Under överläggningen framkommer även följande tankar och reflektioner, som 

styrelsen kan dra lärdom av och ha i åtanke inför kommande mötespunkter med 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner. 

 

 

§ 15131       Kustmiljögruppen medverkar aktivt i nytt tänkt arbetssätt för Vattenrådet.  

 Vid styrelsesammanträdet den 14 april 2015, utanför protokollet får styrelsens 

                ledamöter med sig en handling om hur lantbrukare i Storbritannien tänker och 

               arbetar inom vattenvård, vilken nu görs officiell i detta sammanhang under 

                     denna beslutsparagraf. 

 # 168 000 råd och 1.8 miljarder gav renare vatten –  

                    Greppa Näringen 2015-03-10.  

 Motivet till att jag i egenskap av sekreterare i Kustmiljögruppen och ersättare i 

                  Vattenrådet tar initiativ till ett aktivt och delvis nytt arbetssätt för Vattenrådet är 

                     baserat på min bestämda uppfattning, att Vattenrådet måste bli mer operativt i 

                      sitt miljöarbete för att EU:s miljömål skall nås fram till 2021 alternativt 2027.  

Jag har även stämt av mina tankar med Pernilla Landin, sekreterare i  

Vattenrådet, vilket följande mail till Joel Parde, Leader Småland Sydost som 

finns i diariet 2015-04-22 respektive 2015-04-23, ger stöd för.  

2015-04-22 

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

med anledning av att Karl-Gustaf (Kåge) Eklund tillsänt Joel Parde, 

ordförande i Leader Småland Sydost mail med rubriken ”Miljösatsning 

Grisbäcken – steg 2. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Valkommen-till-avloppsmassan-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Deltagarf-%C3%82rteckning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Utst-%C3%B1llares-placering-m-%C3%B1ssa-2015.v5.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/168-000-rad-och-1.8-miljarder-kronor-gav-renare-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Miljosatsning-Grisbacken-steg-2.pdf
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2015-04-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från Joel Parde, ordförande Leader Småland 

Sydost med anledning av mail med rubriken ”Miljösatsning Grisbäcken – 

steg 2. 

 

I detta mail framkommer bland annat 

  

Vi d.v.s. Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och Kustmiljögruppens 

styrelse vill se, att Vattenrådet blir mer operativt i sitt arbetssätt för att om 

möjligt kunna leva upp till målet/målen om en god vattenstatus för våra bäckar 

och åar samt inte minst kustvattnet i Torsås kommun till 2021 alternativt 2027.  

 

Vi har medvetet och strategiskt valt att se vilka konkreta åtgärder som kan 

projekteras i samverkan med de gröna näringarna för att genomföra det förslag 

till åtgärdsprogram som är framtaget för Södra Östersjöns vattendistrikt. 

  

I vårt arbete har vi sneglat på olika projektmodeller och funnit CSF-modellen i 

kombination med "prästkragemodellen" båda applicerbara i symbios för hur vi 

tänker arbeta och är därför mycket intressanta.  

  

CSF-modellen står för "Catchment Sensitive Farming", som är ett miljöprogram 

som har direkt fokus mot vattenvård och omfattar fyra steg... 

  

# Möten för lantbrukare (de gröna näringarna), demonstrationer och 

fältvandringar. 

# Enskild rådgivning.  

# Ekonomiskt stöd för vattenvårdande åtgärder på gården. 

# Kurser, konferenser, symposier. 

  

"Prästkragemodellen”, som är vår egen internt framtagna arbetsmodell innebär i 

korthet följande... 

                                                         .. att bladen i prästkragen får åskådliggöra de 

                                                         olika näringsidkarna/företagarna i de gröna 

                                                         näringarna som idégivare att komma med 

                                                         förslag på vad och hur som kan och bör 

                                                         göras hemma på och i den egna 

                                                         verksamheten utifrån ett vattenperspektiv, 

 

                                                         ... det gula märket får representera den 

                                                         arbetsgrupp av ideella krafter som i  

                                                         Vattenrådet samlar ihop en palett av  

                                                         inkomna förslag till åtgärder... 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Milj%C3%B6satsning-Grisb%C3%A4cken-steg-2.pdf
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# strukturkalkning, 

# kalkdiken, 

# fosfordammar, 

# två-stegsdiken, 

# våtmarker 

# recirkulering av närsalter 

# översvämningszoner/dammar 

# fisklekplatser 

# artificiell teknik för meandring, 

  

... för att bland annat förbättra vattendragets morfologi, reducera näringsläckaget 

av närsalter med fokus lagt på fosfor och kväve samt öka den biologiska 

mångfalden. 

  

Vattenrådets sekreterare sammanställer respektive "prästkrages" idéer och 

tankar till ett projekt för ekonomiskt stöd, genomförande och utvärdering. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 

§ 15132 Avstämning av projekt ”Vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde  

                   – steg 2  

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2014-11-26, § 14201 resp. 2015-01-22, § 15021. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2015, § 15021 fattades följande 

beslut. 

Styrelsen beslutar att 

Sekreteraren inför maj månads sammanträde skall lämna en redovisning av hur 

långt projektarbetet har framskridit. 

 

Sekreteraren redogör för att det under perioden 2014-12-08 – 2015-05-12 

genomförts 8 arbetsmöten, som finns dokumenterade i minnesanteckningar. 

Dessa minnesanteckningar är f.n. inte officiella, då det förekommer tankar, idéer 

och namn i minnesanteckningarna, som skulle kunna vara känsliga för projektets 

genomförande. 

All information som hitintills berörts för projektets genomförande återfinns på 

Kustmiljögruppens hemsida på länken 
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http://www.kustmiljogruppen.org/vattenatgarder-i-grisbackens-

avriningsomrade-steg-2/  

 

Vid det senaste arbetsmötet den 11 maj 2015 redogör Pernilla Landin för att det 

numera finns en åtgärdssamordnare på Länsstyrelsen för vattenprojekt som heter 

Carina Pålsson, en person som Pernilla L fått god kontakt med. Carina P har vid 

kontakter visat intresse för olika typer av vattenåtgärder inom Grisbäckens 

avrinningsområde inte minst mot bakgrund av att Grisbäcken är mycket väl 

lämpad för utvärderingsbara vattenåtgärder, vilket inte Bruatorpsån och 

Brömsebäcken är på samma sätt. 

Det är inplanerat en heldags vattenvandring utmed Grisbäckens 

avrinningsområde den 7 juli 2015 för att arbetsgruppen, som utökats med Pia 

Prestel som ansvarar för fotodokumentationen, skall få möjlighet till att i skarpt 

läge bilda sig en uppfattning om, vilka potentiella vattenprojekt med förslag till 

åtgärder inom respektive fastighet, som kan genomföras på både kort och lång 

sikt för att Grisbäcken skall uppnå åtminstone ”god status”. 

 

Vattendragsvandring 2015-07-11 

Arbetsgruppen genomför en heldags vattendragsvandring utmed 

Grisbäckens avrinningsområde för fotodokumentation av potentiella 

vattenprojekt med förslag till åtgärder. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 

 

§ 15133 Avstämning av projekt ”Förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo 

                  Kustvårdsförening  

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-10-23, § 14178 resp. 2014-11-26, § 14201 samt 2015-01-22, 

§ 15023. 

 

 Vid styrelsens överläggning den 22 januari 2015, § 15023 framkom följande. 

   

Sekreteraren redogör för att den planerade vattendragsvandringen 2014-12-05 

genomfördes enligt uppgjord planering med dokumentation på de särskilt 

framtagna enskilda 10 projektbladen, då det gäller kartläggning och beskrivning 

av varje delprojekt, förslag till åtgärder och förväntat resultat, foton, positions- 

bestämning via GPS av… 

http://www.kustmiljogruppen.org/vattenatgarder-i-grisbackens-avriningsomrade-steg-2/
http://www.kustmiljogruppen.org/vattenatgarder-i-grisbackens-avriningsomrade-steg-2/
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 de diken som mynnar i det delvis instängda och grunda marina området, 

 områden för tänkta genomströmningsåtgärder, 

 lämpliga områden för våtmark (er) och översilningsområden, 

 lämpliga områden för kulvertering. 

 

  I vattendragsvandringen deltog Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, John 

              Bräutigam, Pia Prestel, Kåge Eklund, John Gunnar Alexandersson samtliga fyra 

                     från Kustmiljögruppen. 

  Delar av förstudien och vad som hittills har framkommit finns redovisat på 

                Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken Aktuella projekt/planer. 

Klicka på den blå länken på nästa sida för att ta del av hur långt projektet 

framskridit.   

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

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

varen-2015/  

Ett första utkast till förstudie skall vara preliminärt klart under februari månad, 

då ordföranden för Kärrabo Kustvårdsförening, Rune Alexandersson kommer på 

besök från Stockholm till Bergkvara. 

Det ligger inom medlemsföreningens kompetensområde att avgöra vilket eller 

vilka delprojekt som man är villig att gå vidare med. 

Det är viktigt att hitta en teknisk transportlösning som möjliggör maskinell 

schaktning och bortforsling av schaktmassor av det/de genomströmningsprojekt 

som planeras på sjöängarna för ökad syresättning av de grunda och delvis 

instängda vikarna inom området. Diskussion med PKN-Consulting i Nybro, som 

förfogar över bandvagn kan vara ett utav flera möjliga alternativ för bortforsling 

av grävda schaktmassor. För schaktmaskin som skall ta sig ut på sjöängarna för 

själva grävningen kan troligen bärande mattor av samma typ som används i 

skogsbruket användas. Mattorna flyttas med hjälp av schaktmaskinens skopa allt 

eftersom arbetet framskrider. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Sekreteraren inför maj månads sammanträde skall lämna en redovis- 

ning av hur långt projektarbetet har framskridit. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-%0bvattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-%0bvaren-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-%0bvattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-%0bvaren-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-%0bvattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-%0bvaren-2015/
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för att tidsramarna för genomförandet av förstudien 

kraftigt försenats och därför påverkats i negativ riktning. Orsaken till den 

negativa tidslatensen är att projektet har varit och är mycket mer komplext till 

sin natur än vad som tidigare antagits. Förutsättningarna ändrades dramatiskt 

den 4 februari 2015, då det var högvatten i Kalmarsund med ett vattenstånd på 

0.72 meter över normalvattenstånd samt det intensiva regn som kom den 1 april 

2015, då det föll 55 mm regn under ett dygn. Detta har medfört att projektet har 

omarbetats vid två tillfällen av Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, vilket är en utav 

flera förklaringar till att det dragit ut på tiden. Den helt avgörande faktorn är att 

projektet mer och mer formats till ett konsultuppdrag i vattenförbättrande 

åtgärder än en förstudie av ideella krafter. 

Antalet arbetade och nedlagda timmar överstiger 150 per den 10 maj 2015 enligt 

projektkortet. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av informationen.  

Projektkort för "vattenvårdande åtgärder" inom Kärrabo 

Kustvårdsförening. PDF  

Sekreteraren berättar vidare att det nu återstår fyra av tolv delprojekt (5:1 och 

                  5:2 samt 8:1 och 8:2) innan det föreligger en presentationsredovisning som  

              avlämnas till styrelsen för Kärrabo Kustvårdsförening. 

Varje delprojekt omfattar en fotodokumentation, beskrivning av delprojektet  

               med förslag till åtgärder och ett förväntat resultat samt övriga upplysningar och 

                hänvisningar till litteratur inom området. 

 

  Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet har dessutom lovat att noga gå igenom  

                   samtliga presentationsredovisningar innan de överlämnas till projektägaren 

                      Kärrabo Kustvårdsförening 

 

 

§ 15134 Kustmiljögruppens presidium och Vattenrådets sekreterare träffar Leader 

              Småland Sydost, fredagen den 5 juni 2015 

Sekreteraren redogör för att det nu finns i alla fall några vattenprojekt i 

                   Torsås kommun, som börjar ta form till den nivå då det börjar funderas över och 

                    på hur dessa kan och skall  finansieras med externa medel som inte Torsås 

                kommun ekonomiskt kan bära med egna medel. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Projektkort-REVIDERAT-for-berakning-av-tidsatgang6.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Projektkort-REVIDERAT-for-berakning-av-tidsatgang6.pdf
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Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam brukar uttrycka sig ”att det alltid 

               måste finnas ett antal vattenvårdsprojekt i pipeline”, utifrån att om något inte 

                realiseras av något skäl så måste det finnas andra projekt som man kan arbeta 

                  vidare med i skarpt läge. 

I enlighet med detta synsätt så kommer Kustmiljögruppens presidium och 

               Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet träffa Joel Parde, Leader Småland 

                  Sydost den 5 juni 2015 för att presentera, analysera och gå igenom vilket/vilka 

  projekt som Leader kan vara medfinansiärer i. 

Leadermodellen är särskilt väl tillämpbar utifrån en finansieringsmodell, då det 

                     gäller vattenprojekt inom de agrara näringarna, då dessa företagare har ett rikt 

                kontakt- och nätverk i kombination av egen utrustning och egna maskiner som 

                      kan växlas ut i form av medfinansiering.   

Sekretariatet hänvisar i övrigt till de handlingar som finns i diariet… 

2015-04-22 

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

med anledning av att Karl-Gustaf (Kåge) Eklund tillsänt Joel Parde, 

ordförande i Leader Småland Sydost mail med rubriken ”Miljösatsning 

Grisbäcken – steg 2. 

2015-04-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från Joel Parde, ordförande Leader Småland 

Sydost med anledning av mail med rubriken ”Miljösatsning Grisbäcken – 

steg 2. 

 

 

§15135 Lena Ek får tungt skogligt uppdrag – tre stegs raket inför konferens om 

                   ”Skogens vatten - dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet 

              uppströms vattendragen i Torsås 

Sekreteraren redogör för att ett mail har skickats 2015-05-26 till John Bräutigam 

Kustmiljögruppens ordförande, Lena Peribert ledamot av Kustmiljögruppens 

styrelse och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken enligt ovan, 

som nu upphöjs till ärende inför dagens förhandlingar. Mailet finns i 

Kustmiljögruppens diarium. 

 

2015-05-26 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande, Lena Peribert, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet ett 

idéupplägg med rubriken ”Lena Ek får tungt skogligt uppdrag”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Miljosatsning-Grisbacken-steg-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Milj%C3%B6satsning-Grisb%C3%A4cken-steg-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Lena-Ek-far-tungt-skogligt-uppdrag.pdf
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Mailet måste betraktas som en idéburen tanke, som om alla pusselbitar hittar 

sina rätta platser i rätt tid och i rätt forum skulle kunna bli mycket framgångsrikt 

för Kustmiljögruppen.  

Sekreteraren väljer att lyfta fram väsentliga delar ur detta mail nedan för 

eftertanke och reflektion. 

Jag läste följande intressanta artikel om Lena EK, som tillträder ordförande- 

posten i Södra Skogsägarna. 

 

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

content/uploads/2015/04/Ostran20150422.jpg 

  

Mina tankar gick då ganska omgående till tre konvergerande huvudlinjer, som vi 

i Kustmiljögruppen och Vattenrådet skulle kunna göra något alldeles speciellt 

utav... 

  

1.  Skogens Vatten, om vattenhänsyn i skogsbruket - miljökonferens på temat 

under 2016. 

  

2.  Vattenrådets förhoppningsvis nya roll som operativ aktör för att förverkliga 

det förslag på åtgärdsprogram som återfinns i samrådshandlingen för Södra 

Östersjöns vattendistrikt för åren  

2015-2021. 

  

3.  ”Södra” huvudsponsor till Kustmiljögruppen 2016-2018. 

  

Vi har redan tagit två steg i denna riktning i och med vad styrelsen tagit beslut 

på vid styrelsesammanträdena 

 

# 2015-03-19, § 15083 

# 2015-04-14, § 15103 

  

Med Lena Ek, som frontfigur för konferensen - Skogens vatten - och med 

hennes CV torde konferensen om vattenhänsyn i skogsbruket få den kick off 

som vi såväl behöver för att höja intresset för de gröna näringsidkarnas viktiga 

roll i ansvaret för det vattenmiljöarbete som oundvikligen måste ske och 

bedrivas i Torsås kommun under de kommande 7 åren. Vi får inte glömma bort 

att 80 % av Torsås kommuns yta utgörs av skog och den resterande delen av 

lantbruksmark. 

  

Är det så att ni delar mina tankar åtminstone i stora drag så måste arbetet 

igångsättas omgående?  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/04/Ostran20150422.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/04/Ostran20150422.jpg


24 

 

§ 15136 Kulturarvsseminarium 2015 – Tema vatten 

 Sekreteraren redogör för följande inkommen handling 2015-04-20, som finns i 

                   diariet med samma datum. 

2015-04-20 

Inkommer mail (PDF) från Ulrika Haraldsson, Kalmar läns museum med 

rubriken ” Kulturarvsseminarium 2015 – ”Tema vatten” jämte en bifogad fil… 

# Olika nyanser av vatten. (PDF) 

Av mailet framgår… 

Välkomna till årets kulturseminarium - I Vatten, vid vatten, på vatten – 

konsekvenser av vatten – tisdagen den 20 oktober 2015 – Forum i Oskarshamn. 

I år bjuder vi på ett smörgåsbord med olika vattenanknutna teman: 

 

Vi får höra om hur landskapet förändras och om hur vi kan hantera olika skador, 

som uppstår på vårt byggda kulturarv. 

 

Vi får lära oss mer om miljöer utmed vattendrag så som till exempel dammar, 

vattendrivna sågar och vattenkraftverk. 

 

Flottningsleder i länet uppmärksammas. 

 

Våt- och sjömarker har haft en stor roll vid framväxten av vårt kulturlandskap. 

Nu får vi veta mer om detta. 

 

Ta del av och inspireras av både ideella krafter och professionella som på olika 

sätt arbetar med årets tema. 

 

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan för deltagande och bokning av plats på 

visningstorget krävs.  

 

Formell inbjudan och program skickas ut efter sommaren. 

Hjälp oss gärna att sprida den här blänkaren. 

 

 

 

§ 15137 Sammanträdestider – hösten 2015 

 Presidiets förslag till sammanträdestider för hösten 2015 

 

     17 september 2015,  med början 18.00  hos John Bräutigam 

     29 oktober 2015,  med början 18.00    hos      

     10 december 2015,  med början 18.00                hos Pia Prestel 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kulturarvsseminarium-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Oskarshamnsseminariet-20151020-Bl-%C3%B1nkare.pdf
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     Informationsärenden §§ 15138 – 15149 

 Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte under 

                   överläggningen framkommer synpunkter och tankar som kräver beslut… 

Beslutar styrelsen att 

 Lägga informationsärendena till handlingarna. 

 

 

§ 15138 Vattenrådet 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-04-14. 

 2015-04-21 

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

rubriken ”Välkommen till föreläsning om miljögifter i vår vardag – Vad kan vi 

göra? – efter föreläsningen på börjas föreningsstämman” jämte två bifogade 

filer… 

# Inbjudan till föreläsning. (PDF) 

# Agenda enligt § 5-1 Ordinarie Föreningsstämma. (PDF) 

 2015-05-07 

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

med rubriken ”Arbetsmöte vecka 20″. 

 

 

§ 15139 Kalmarsundskommissionen 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-04-14. 

2015-04-15 

Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med anledning av Anna Thores tankar kring 

KSK:s näringslivsperspektiv jämte en bifogad fil… 

# Näringslivsrepresentation i Kalmarsundskommissionen. (PDF) 

 

2015-04-15 

Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med anledning av inbjudan till Kalmarsunds- 

kommissionens styrgruppsmöte 2015-04-28 i Västervik, Naturum. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Valkommen-till-forelasning-om-miljogifter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/F-%C3%82rel-%C3%B1sning-%C3%91rsm-%C3%82tet-28-maj-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/F-%C3%82rel-%C3%B1sning-%C3%91rsm-%C3%82tet-28-maj-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Arbetsmote-vecka-20.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Naringslivsrepresentation-i-KSK.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/N-%C3%B1ringslivsrepresentation-i-Kalmarsundskommissionen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/KSKs-styrgruppsmote-2015-04-28-i-Vastervik.pdf
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2015-04-16 

Inkommer vidarebefordrad mailkorrespondens för kännedom (PDF) från 

John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med anledning av att Anna 

Thore, Kalmarsundskommissionen besvarar Bertil Lundgren, projektledare 

våtmarker, Borgholms kommun, tankar kring KSK:s näringslivsperspektiv 

jämte en bifogad fil… 

# Näringslivsrepresentation i Kalmarsundskommissionen. (PDF) 

2015-05-04 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Kalmarsundskommissionens 

arbetsgruppsmöte ”korsbefruktning” jämte en bifogad fil… 

# Kronobäck/Mönsterås. (PDF) 

2015-05-06 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Inbjudan till höstens 

styrgruppsmöte samt minnesanteckningar från förra veckans 

styrgruppsmöte” jämte en bifogad fil… 

# Styrgruppsmöte 28 april 2015, Minnesanteckningar. (PDF) 

 

 

§ 15140 Havs- och vattenmyndigheten 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-04-14. 

2015-04-17 

Inkommer mail (PDF) från Bengt Sjöberg, avdelningschef för avdelningen 

för havs- och vattenförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten med rubriken 

”Föreslå pristagare till Sjöstjärnan” jämte en bifogad fil… 

# Föreslå pristagare till Sjöstjärnan. (PDF) 

 

 

§ 15141 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt 

 

 Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-04-14. 

 2015-04-21 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Debattartikel om avloppsslam”. Direktlänk till 

artikeln http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/miljofarligt-utvinna-fosfor-ur-

avloppsslam_4500012.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&

utm_campaign=20150421  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-till-Bertil-Lundgren-Borgholms-kommun-ang-naringslivsanpassat-KSK.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/N-%C3%B1ringslivsrepresentation-i-Kalmarsundskommissionen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Korsbefruktning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Karta-Goggle-Maps.doc
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-hostens-styrgruppsmote-samt-minnesanteckningar-2015-04-28.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Minnesanteckningar-20150428.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vattenpriset-Sj%C3%B6stj%C3%A4rnan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Foresla-pristagare-till-Sjostjarnan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Debattartikel-om-avloppsslam.pdf
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/miljofarligt-utvinna-fosfor-ur-avloppsslam_4500012.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20150421%C2%A0
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/miljofarligt-utvinna-fosfor-ur-avloppsslam_4500012.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20150421%C2%A0
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/miljofarligt-utvinna-fosfor-ur-avloppsslam_4500012.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20150421%C2%A0
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 2015-05-04 

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

med rubriken ”Presentationsredovisning av delprojekt 01, 02, 03, 06, 07 och 

09 – Kärrabo Kustvårdsförening”. 

 

 

§ 15142 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-04-14. 

  

Samtliga inkomna och utgående handlingar återfinns under beslutsärenden  

§ 15127 – Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och omhändertagande 

samt uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun. 

 

 

§ 15143 Leader Småland Sydost 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-04-14. 

2015-05-04 

Inkommer svarsmail (PDF) från Joel Parde, Leader Småland Sydost med 

rubriken ”Inga pengar till Kalmar/Öland”. 

  

2015-05-08 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Leader Sydost”. 

 

§ 15144 WebbochForm.se 

 Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-04-14. 

 Inga inkomna handlingar under perioden 2015-04-14 – 2015-05-21. 

 

  

§ 15145 Vision Bergkvara 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-04-14. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Presentationsredovisning-Karrabo-Kustvardsforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inga-pengar-till-Kalmar-Oland.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Leader-Sydost.pdf
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 2015-04-19 

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

”Vision Bergkvara – årsmötesprotokoll och minnesanteckningar” (PDF) 

jämte två bifogade filer… 

# Årsmötesprotokoll. (PDF) 

# Minnesanteckningar från VB:s stormöte 2015-04-16. (PDF) 

 

 

§ 15146 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för april och maj 2015  

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-04-14. 

2015-04-19 

Centralt utskick av… 

Nyhetsbrev för april månad 2015 (PDF) via… 

# 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. 

 

 

§ 15147 Greppa Näringen 

 Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-04-14.  

  Inga inkomna handlingar under perioden 2015-04-14 – 2015-05-21. 

 

§ 15148 ”Vårträffen 2015”         

 Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-04-14. 

 2015-04-20 

Inkommer mail (PDF) från Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening 

som anmäler sitt deltagande i Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015″. 

 2015-04-30 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps 

Miljöförening som anmäler Einar Pontén och Thomas Svensson till 

Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015″. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/VB-arsmotesprotokoll-och-minnesanteckningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/2015-04-16-VB-%C3%91rsm-%C3%82tesprotokoll.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/2015-04-16-VB-storm-%C3%82te-minnesanteckningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupp-april-2015-slutlig-m.-inb.kort_2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-april-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-april-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-april-ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-om-deltagande-2015-05-09.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-Vartraffen-2015.pdf
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2015-04-30 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Anmälan 9 maj” – Hugo Karlsson, Djursvik. 

  2015-05-04 

Kustmiljögruppens sekretariat besvarar inkommit mail (PDF) från Lindha 

Andersson, Södra Kärr Samfällighetsförening med rubriken 

”Kustmiljögruppen”. 

2015-05-06 

Inkommer mail(PDF) från Magnus och Åsa Rosenborg med anmälan om 

deltagande i Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015″. 

 

 2015-05-06 

Inkommer mail (PDF) från Leif Lindberg, Bergkvara Hembygdsgille med 

anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015″. 

 

2015-05-07 

Sekretariatet bekräftar via mail (PDF) att Lindha Andersson och Conny 

Andersson, Södra Kärr Samfällighetsförening har anmält sig till 

Kustmiljögruppens ”Vårträff den 9 maj 2015″, jämte två bifogade filer… 

# Inbjudan. (PDF) 

# Programblad. (PDF) 

   

2015-05-07 

Inkommer svarsmail (PDF) från Kerstin och Jaen Nilsson, som meddelar att 

de är förhindrade att delta på Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015″. 

 2015-05-08 

Sekretariatet bekräftar via mail (PDF) att Rune Alexandersson och Gunnar 

Larsson har anmält sig till Kustmiljögruppens ”Vårträff den 9 maj 2015″, 

jämte två bifogade filer… 

# Inbjudan. (PDF) 

# Programblad. (PDF) 

 

 

§ 15149 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

                 hemsidan för perioden 2015-03-20 – 2015-04-14. 

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

 http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/  

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-Vartraffen-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-om-deltagande-pa-vartraffen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-Vartraff-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-om-deltagande-i-Vartraffen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-om-deltagande-pa-Vartraffen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Reviderat-Detaljerat-program-med-h%C3%A5lltider-9-maj-20155.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vartraffen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-vartraff-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Reviderat-Detaljerat-program-med-h%C3%A5lltider-9-maj-20155.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
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Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 15150-15152 

Sekreteraren föredrar nedan inkomna delgivningsärenden och då det inte under 

överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 

 

Beslutar styrelsen att 

 Lägga delgivningsärendena till handlingarna. 

 

§ 15150 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-03-20 – 2015-04-14. 

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

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/  

2015-04-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande, som bekräftar att protokollet från styrelsens sammanträde den 

14 april 2015 nu är justerat. 

2015-05-07 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med rubriken ”Förslag om presidiemöte”. 

 

 

§ 15151 Nästa styrelsemöte 

Äger rum torsdagen den 17 september  2015 med början 18.00 hos John 

                 Bräutigam i dennes sommarbostad i Båtastan/Söderåkra.  

                     Anmälan om deltagande sker till sekretariatet via mail 5 dagar  

                   sammanträdesdatum. 

 

 

§ 15152 Mötet avslutas 

 

 

John Bräutigam 

Ordförande 

                           Karl-Gustaf Eklund 

                                                 Sekreterare 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-fran-den-14-april-2015-ar-nu-justerat.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Forslag-om-presidiemote.pdf

