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Kallelse till styrelsemöte 

 

 

Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, klockan 18.00. (OBS tiden)  

Plats: Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i Båtastan-Gunnarstorp.  

           

§ 15001 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde onsdagen den 26 november 2014,  

  §§ 14191 - 14218 samt 

- telefonkonferens med styrelsen per capsulam torsdagen den 4 december 2014,  

   §§ 14219 – 14222 godkänns/justeras.  

 

 

§ 15002 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Med tillägg för ärendet… 

 

  

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Beslutsärenden §§ 15003 – 15027 

§ 15003 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 15004 Försäkringsfrågor i samband med att Kustmiljögruppen deltar i projekt. 

§ 15005 Styrelsens sammansättning fr.o.m. verksamhetsåret 2015 kopplad till 

                  arbetsuppgifter och ansvar. 

§ 15006 Årsredovisning för verksamhetsåret 2014. 

§ 15007 Planering och genomförande av sponsringskampanj 2015 för verksamhetsåren 

             2016-2018. 
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§ 15008 Webbredaktör för hemsidan. 

§ 15009 Revidering av infobroschyr, utgåva 3, våren 2014 med anledning av nya 

                ansikten samt att antalet medlemsföreningar har minskat från 17 till 16. 

§ 15010 Inbjudan till Vattendagen den 4 februari 2015 vid SLU i Uppsala. 

§ 15011 Politiskt kvällsseminarium om kust-, grund- och ytvatten i Torsås kommun. 

§ 15012 Bergkvara-dagen, Kristi Himmelsfärdsdag den 14 maj 2015. 

§ 15013 Samråd med Torsås kommun angående omhändertagande av vass inför. 

                 säsongen 2015. 

§ 15014 Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och omhändertagande samt 

                 uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun. 

§ 15015 Samråd med Länsstyrelsen om förnyat femårigt -2016-2020- miljötillstånd 

                     avseende vassklippning i Torsås kommun. 

§ 15016 Havs- och vattenforums kongress i Göteborg 26-27 maj 2015. 

§ 15017 HELCOM seminar 12th of February 2015 in Stockholm. 

§ 15018 Planering och genomförande av ”Vårträffen 2015” med årsmöte senast i maj 

                  2015. 

§ 15019 Planering och genomförande av ”Höstträffen 2015” senast i november 2015 på 

               temat ”miljöåtgärder vid och ovanför vattnet som skapar ett mervärde för 

                   bygden”. 

§ 15020 Ansökan om ekonomiskt bidrag ur Brandstodsbolagets stiftelse. 

§ 15021 Vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde – steg 2. 

§ 15022 Länsstyrelsens pilotprojekt om ”Tunnskiktsmuddring i den delvis instängda 

             viken i Södra Kärr mellan Nötholmen och fastlandet”. 

§ 15023 Förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening. 

§ 15024 Cradle to Cradle – ett ekologiskt, industriellt och socialt ramverk för hållbar 

     utveckling. 

§ 15025 Samprojekt för ”Hållbar kommun” – vattnets avgörande betydelse för de tre 

                 hörnstenarna miljö, näringsliv och samhälle. 

§ 15026 Förslag på förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för 

                     Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 med tillhörande miljökonsekvens- 

                 beskrivningar för Sveriges fem vattendistrikt – Vattenmyndigheten. 

§ 15027 Planering av ”Vårträff 2016” i samband med miljökonferens á la grand. 

    

Presidiets förslag till dagordning - Informationsärenden §§ 15028 – 15039 

§ 15028 Uppdatering av hemsidan. 

§ 15029 Kalmasundskommisionen. 

§ 15030 Länsstyrelsen i Kalmar län 

§ 15031 Vattenrådet. 

§ 15032 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt 

§ 15033 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ 15034 Genomförda samråd med Torsås kommun. 

§ 15035 Leader Småland Sydost 
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§ 15036 Vision Bergkvara (VB). 

§ 15037 WebbochForm.se 

§ 15038 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för januari 2015. 

 

§ 15039 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

              hemsidan för perioden 2014-11-22 – 2015-01-22. 

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

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

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

 

Presidiets förslag till dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 15040-15042 

§ 15040 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2014-11-26 – 2015-01-22. 

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

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

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

 

§ 15041 Nästa styrelsemöte. 

 

§ 15042 Mötet avslutas. 

 

Beslutsärenden §§ 15003 – 15027 

 

§ 15003 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

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

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-11-26, § 14193. 

  

 Vid styrelsens sammanträde den 26 november 2014, 14193 framkom följande. 

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 26 november 

2014 uppgår till 8 475 kronor och att behållningen på föreningens fasträntekonto 

i Swedbank med en löptid på tre månader efter omsättning per den 10 november 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014-fr-o-m-2014-07-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014-fr-o-m-2014-07-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
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2014 uppgår till 157 000 kronor med förfallodag 11 februari 2015. Räntesats 

0.73%. 

Omsättning av fasträntekontot skall nästa gång ske 2015-02-11, varför styrelsen 

måste fatta beslut om med vilket belopp omsättning skall ske. 

Styrelsen måste därför göra en bedömning av hur mycket likvida medel som 

föreningen behöver för att fullfölja sina planerade åtaganden fram till medio 

april månad 2015 enligt vad som bland annat framgår av verksamhetsplan 2015.  

Kassören överlämnar till sekretariatet datalista över samtliga transaktioner på 

föreningens företagskonto avseende tiden 2014-06-02 – 2014-11-25. 

Styrelsens ledamöter för en ingående diskussion som mynnar ut i, att styrelsen 

för att fullfölja sina åtaganden fram till medio april månad 2015 bör förfoga över 

likvida medel på föreningens företagskonto i storleksordningen 15 000 kronor. 

Detta leder till att företagets fasträntekonto i Swedbank måste minskas med 

10 000 kronor i medio april månads omsättning. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Föreningens fasträntekonto i Swedbank skall förlängas med ytterligare tre 

månader 2015-02-11 till ett belopp av 147 000 kronor med ny förfallodag i 

medio april 2015. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen redogör Kennert Täck och Lena Peribert 

för hur överlämnandet skett mellan avgående och tillträdande kassör. 

Lena Peribert har 2014-12-22 via mail, som finns i diariet med samma datum, 

meddelat sekretariatet, att samtliga handlingar på Swedbanks kontor i Torsås om 

firmatecknare nu är undertecknade för hennes del. 

Vidare redogör Lena Peribert, föreningens nya kassör fr.o.m. 2015-01-01 i 

samverkan med Kennert Täck för föreningens ekonomiska ställning och resultat. 

 

 

 

§ 15004 Försäkringsfrågor i samband med att Kustmiljögruppen deltar i projekt 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-11-26, § 14203. 
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 Vid styrelsens sammanträde den 26 november 2014, § 14203 framkom följande.  

 

 Sekreteraren ber styrelsens ledamöter att reflektera över, vilket ansvar som 

Kustmiljögruppen har som ideell förening om något mot förmodan skulle hända 

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

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

 

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

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

kunde slutat illa genom en fallskada. 

 

Sekreteraren föredrar ärendet och av diskussionen framgår att det råder 

osäkerhet i vilket ansvar som åvilar föreningen, då arbetet i Kustmiljögruppen är 

att betrakta som ideellt och att det inte råder någon form av anställnings- 

förhållande som regleras normalt via avtal för en arbetsgivare. 

 

Ordföranden föreslår att föreningens nya kassör fr.o.m. verksamhetsåret 2015, 

Lena Peribert får i uppdrag att kontakta förslagvis Länsförsäkringar för att 

bringa mer klarhet i ärendet. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Lena Peribert får i uppdrag att utreda hur och på vilket sätt föreningen kan 

teckna en kollektiv olycksfallsförsäkring eller någon form av 

ansvarsförsäkring för styrelsens medlemmar. 

 

 Avrapportering skall ske vid styrelsens ordinarie styrelsesammanträde i 

februari 2015. 

 

 

  

§ 15005   Styrelsens sammansättning fr.o.m. verksamhetsåret 2015 kopplad till 

                     arbetsuppgifter. 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

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

2014-10-23, § 14172 resp. 2014-11-26, § 14206. 

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

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

2014-10-28 resp. 2014-11-02 resp. 2014-11-12. 
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Sekreteraren presenterar styrelsens funktion, sammansättning och organisation 

 kopplad till arbetsuppgifter som gäller fr.o.m. 2015-01-01.  

Matrisbilden bifogas kallelsen. 

Presidiet har vid sina informella möten 2014-12-15 och 2015-01-07 diskuterat 

vikten av att alla styrelseledamöter även inkluderat ersättarna har viktiga och 

betydelsefulla uppgifter för föreningen med ett tydligt ansvarsområde som 

därmed förhoppningsvis skapar delaktighet och engagemang. 

 

 

§ 15006 Årsredovisning för verksamhetsåret 2014 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-11-26, § 14194. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 26 november 2014, § 14194 framkom följande.  

 

Sekreteraren påminner ledamöterna om, att detta styrelsesammanträde är det 

sista för och på verksamhetsåret 2014 och mot bakgrund av detta faktum måste 

blicken automatiskt lyftas till vad som kommer att hända under januari 2015. 

Sekreteraren anser det därför nödvändigt att det i likhet med tidigare år görs upp 

en plan för hur årsredovisningen skall tas fram och framför allt av vilka personer 

i styrelsen. Föreningens årsredovisning under de senaste åren varit ett ganska 

ambitiöst framtaget dokument ca 25 sidor, både vad avser en genomgång av det 

år som gått ur verksamhetssynpunkt, styrelsens förvaltningsberättelse, en 

klassisk ekonomidel, men även med kikaren riktad för den kommande tre-

årsperioden 2015-2017. 

 Förvaltningsberättelse 

 Kustmiljögruppens ordförande förmedlar sina tankar inför det nya 

verksamhetsåret 2015 och framtiden för Kustmiljögruppen. 

 Resultat och balansräkning. 

 Ekonomiska flerårsjämförelser, resultatdisposition. 

 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. 

 Tilläggsupplysningar. 

 

Sekreteraren redogör för att enligt föreningens stadgar § 10 – Räkenskaper, så 

skall styrelsens årsredovisning överlämnas till föreningens revisor senast den 15 

mars 2015. 
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Enligt § 14204, 2014-11-26 – ”Sammanträdestillfällen under vintern/våren 

2015”, så har styrelsen sitt sista sammanträde den 17 februari innan 

årsredovisningen skall överlämnas för revision. Detta medför att styrelsen har 

endast två ordinarie styrelsemöten till sitt förfogande för att ta fram en komplett 

årsredovisning, som håller den standard som revisorn i likhet med föregående år 

kräver av styrelsen. 

Revisorn har sedan en månad på sig fram till den 15 april 2015 att begära in 

kompletterande handlingar från styrelsen samt avge sin revisionsberättelse. 

Det är därför synnerligen viktigt att arbetet med att ta fram en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2014 påbörjas omgående efter årsskiftet och att den verbala, 

deskriptiva och retrospektiva delen av årsredovisningen finns redan på plats och 

är färdig till styrelsens sammanträde den 22 januari 2015. 

Det är i förvaltningsberättelsen, som den verbala, deskriptiva och retrospektiva 

delen ovan återfinns genom att vaska fram viktiga händelser om hur 

verksamhetsåret 2014 varit och för vilket Pia Prestel är ansvarig. 

John Bräutigam ansvarar i den del av årsredovisningen som handlar om den 

analytiska delen med tankar inför det nya verksamhetsåret och framtiden för 

Kustmiljögruppen. 

Kennert Täck ansvarar i den del av årsredovisningen som uteslutande handlar 

om de ekonomiska avsnitten/delarna såsom resultat- och balansräkning, 

ekonomiska flerårsjämförelser, förslag till resultatdisposition, inom linjen 

poster, tilläggsupplysningar i form av noter. 

Sekreteraren sammanställer all information som inkommer från styrelsens 

ledamöter och sammanställer materialet till en sammanhängande årsredovisning 

för verksamhetsåret 2014. 

Styrelsen beslutar att 

 Årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 skall finnas i ett utkastförslag 

intill styrelsens sammanträde den 17 februari 2015. 

 John Bräutigam, Pia Prestel och Kennert Täck skall till sekretariatet senast 

den 10 februari 2015 överlämna de delar i årsredovisningen som de ansvarar 

för till sekretariatet för sammanställning.  

 

Under dagens överläggning med styrelsen redogör sekreteraren för att 

ledamoten Pia Prestel under jul, nyårs- och trettonhelgerna utarbetat förslag till 

förvaltnings- och verksamhetsberättelse med uppgifter om händelser inom 

”kustfamiljen” samt deltagande i externa aktiviteter.  
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Det skrivna dokumentet så här långt omfattar lite drygt 20 sidor och bifogas 

kallelsen för yttrande, rättelser och kompletteringar. 

 

 

§ 15007      Planering och genomförande av sponsringskampanj 2015 för verksamhets- 

                   åren 2016-2018. 

                    Sekreteraren gör på nytt en återkoppling till § 15005 i detta protokoll och 

    betonar vikten av en lyckosam sponringskampanj för att kunna förverkliga den 

  treåriga verksamhetsplanen som föreningsstämman tog beslut på vid 

                  ”Höstträffen 2014”, 2014-11-22, § F12. 

  För att belysa sambandet mellan verksamplan och verksamhetsbudget har 

                    sekreteraren tagit fram en matrisbild som visar detta triangeldrama i form av 

                    kommunicerande kärl, vilken bifogas denna kallelse. 

Ordföranden har i mail till Kennert Täck 2015-01-11, som återfinns i diariet 

med samma datum gett sin syn på sponsringskampanjen, vilket framgår av 

raderana nedan… 

 

”Nu närmar vi oss nästa styrelsemöte i Kustmiljögruppen och då kommer vi att 

ta upp Sponsringskampanj 2015 på agendan”. 

 

”Därför är det bra om du till mötet tar fram en plan för hur du tänker driva det 

arbetet. Frågor som kommer upp är till exempel vilka vi ska vända oss till, hur 

vi når dom, vilket budskap vi ska ge (motiv för att de ska sponsra) samt vilka  

belopp som vi ska föreslå liksom också en tidsplan”. 

 

 

 

§ 15008  Webbredaktör för hemsidan 

Presidiet har vid sina informella möten 2014-12-15 och 2015-01-07 diskuterat 

hemsidan utifrån arbetsfördelning, säkerhet, kommunikation, introduktion och 

utbildning, diskussioner som även föreningens webbkonsult Johan Blomqvist 

varit delaktiga i. 

Under dessa samtal framfördes tankar på att bättre möta utvecklingen på hur en 

webbsida skall se ut som är anpassad till mobiltelefoni, läsplatta, ipad och 

sociala medier. Även om vi nu haft ett grundupplägg för vår hemsida är det 

Johan Blomqvist bestämda uppfattning att grundstrukturen är OK. 
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Instagram                           Sociala medier                               Facebook 

 

Appar                                   Tvittra                                         Gilla 

                                          Åsiktsmaskin                            Kommentera 

Mobiltelefon 

 

Johan Blomqvist har installerat sökoptimering på hemsidan 2014-12-22, så att 

varje sida på hemsidan kan göras lättare att hitta i Google. Följande ord på 

hemsidan är nu inlagda… 

  

kustmiljöförening, vattenvård, kustmiljö, Torsås, Kalmarsund, vattenkvalitet, 

Bergkvara.  

 

Ytterligare tre sökord kan läggas till och som styrelsen kan ta beslut på, för att 

vår hemsida skall finnas med vid Google sökningar på nätet som har dessa 

sökord. 

Johan Blomqvist är beredd att på föreningens bekostnad ge ett antal utbildnings- 

timmar till webbredaktören, efter det att accessrätten lösts på hemsidan. 

Inkommer mail 2015-01-12 får Johan Blomqvist, WebbochForm.se som finns i 

diariet med samma datum… 

”Sist ni var här så pratade vi om att eventuellt mobilanpassa Kustmiljögruppens 

hemsida. 

”Först och främst vill jag säga att sidan fungerar helt okey när man använder 

den i mobilen i nuläget”. 

”Men det är heller inte fel att fräscha upp layouten och göra den ännu mer 

anpassad för mobiltelefoner och andra mindre skärmar”. 

”Det är inte helt enkelt att uppskatta hur mycket arbete detta kommer att  

                     innebära”.  

”Förhoppningsvis går det relativt smidigt”. 

”Ett cirkapris på 5000 kronor uppskattar jag att mitt pris kommer att landa på”. 

”Då vet ni på ett ungefär i alla fall”. 
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§ 15009  Revidering av infobroschyr, utgåva 3, våren 2014 med anledning av nya 

                 ansikten samt att antalet medlemsföreningar har minskat från 17 till 16. 

  Ordföranden håller som bäst på med att revidera vår nu gällande info-broschyr, 

   utgåva 3, våren 2014 med anledning av att styrelsen fått nya ansikten samt att 

                     antalet medlemsföreningar har minskat från 17 till 16 stycken, då Djursviks 

                  hamnförening efter utredning inte längre har några medlemmar och därför inte 

                  längre bedriver någon verksamhet. 

 

 

§ 15010  Inbjudan till Vattendagen den 4 februari 2015 vid SLU i Uppsala 

 

  Inkommer vidarebefordrat mail 2014-12-09 från Susanna Minnhagen, 

                    Kalmarsundskommissionen, som finns i diariet med samma datum i rubricerat 

                ärende. 

Vattendagen 2015 äger rum den 4 februari på SLU, Ulltuna i Uppsala med start 

klockan 9 efter registrering och kaffe från klockan 8. Den arrangeras 

traditionsenligt av Jordbruksverkets vattenenhet och SLU, Institutionen för mark 

och miljö genom Hydrotekniska Sällskapet. Deltagaravgiften är 750 kronor, som 

täcker arrangemang och förtäring under dagen. 

Temat för årets Vattendag är ”För mycket och för lite vatten i landskapet – 

Kunskapsförsörjning och rådgivning inom jordbrukets vattenhushållning”. 

Mer än hälften av Sveriges jordbruksmark är beroende av markavvattnings- 

åtgärder. I ett förändrat klimat med intensivare regn, längre torkperioder och en 

längre vegetationsperiod behöver markavvattningsanläggningarna anpassas. 

Anläggningarna behöver också anpassas för att klara vattendirektivets målsätt- 

ning om god status i våra vatten. Bebyggelse drabbas allt oftare av 

översvämning. Behovet av bevattning kommer att bli större i framtiden 

samtidigt som konkurrensen om vattentillgången ökar. 

För att möta dessa utmaningar behövs kunskap om jordbrukets 

vattenhushållning. Det finns idag ett gap mellan behovet av kunskap och 

tillgången på kunskap. På vattendagen 2015 kommer vi att diskutera följande 

frågeställningar… 

Klicka på den inkomna handlingen i diariet 2014-12-09 för att läsa mer… 

2014-12-09 

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

ordförande med rubriken ”Inbjudan till Vattendagen 2015, den 4 februari på 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Inbjudan-till-Vattendagen-2015-02-04-pa-SLU.pdf
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SLU!” Senaste dag för anmälan 2015-02-03. Se även inkommen handling i 

diariet 2014-12-15.  

  Sista anmälningsdag är den 3 februari 2015. 

 

 Presidiets förslag till beslut är att 

 Avstå från medverkan. 

 

 

 

§ 15011  Politiskt kvällsseminarium om kust-, grund- och ytvatten i Torsås kommun 

Planering och genomförande av politiskt kvällsseminarium återfinns i 

Kustmiljögruppens verksamhetsplan för 2015 under punkt A:03, sidan 1, som 

föreningsstämman tog beslut om 2014-11-22, § F12. 

Sekretariatet har upprättat en matrisbild som överskådligt visar deltagarna i 

kvällsseminariet, som delvis reviderats efter presidiets arbetsmöte fredagen den 

9 januari 2015 med representanter för Torsås kommun, Henrik Nilsson Bokor, 

KSO, Hans Larsson BoM:s ordförande och Pernilla Landin, miljöinspektör vid 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillika sekreterare i Vattenrådet. 

Matrisbilden bifogas kallelsen. 

Ordföranden har inför sekretariatets expediering av denna kallelse i rubricerat 

ärende, som för övrigt återfinns i diariet 2015-01-12, skrivit följande… 

 

Politiskt seminarium 25 februari 

”Torsås Kustmiljögrupp anordnar ett politiskt seminarium den 25 februari”.  

”Ur Torsås Kommuns översiktplan från 2010 och Torsås Kommuns 

vattenvårdsplan från 2014 kommer vi att lyfta fram några vattenfrågor.  Vi 

kommer att rikta oss till de politiska partierna för att höra deras ambitioner och 

förslag till svar på dessa frågor. Det överordnade tänket är att integrera 

vattenfrågorna i utvecklingen av kommunen inom konceptet Ett gott liv i en 

livskraftig kommun. Vi kommer också att fråga oss vad som kan göras för att ge 

vattenfrågorna större uppmärksamhet och hur vi kan engagera de som bor och 

verkar här”.  

”Inbjudan kommer att riktas till Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 

(gruppledarna för de politiska partierna), Bygg- och miljönämnden, Vattenrådet 

samt kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Vi kommer också att bjuda in 

allmänheten att delta”. 
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”Programmet planeras till ca 2 timmar med start 18.30”. 

Sekretariatet har fått i uppgift att sondera möjligheterna till lokaler och i 

               skrivandets stund pekar allt mot Olofsgården i Torsås med alternativ lokal 

                   Folkets hus i Torsås. En utav fördelarna med Olofsgården är att det finns ett 

                rejält kök, som underlättar om vi tänker på en enklare förtäring. 

Presidiet upprättar på delegation förslag till… 

* inbjudan, 

* detaljprogram, 

* distribution av inbjudan och detaljprogram sker under vecka 04. 

 

 

§ 15012 Bergkvara-dagen, Kristi Himmelsfärdsdag den 14 maj 2015 

 

 I Kustmiljögruppens verksamhetsplan för 2015 med flerårsplan 2016-2017 

             framgår på sidan 3, moment B:07 Bergkvara-dagen, årligt återkommande på 

              Kristi himmelsfärds dag. 

  Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                  sammanträden 2014-01-22, § 14017 respektive 2014-04-16, § 14085. 

  För ganska exakt ett år sedan befann sig styrelsen i samma beslutssituation som 

   nu, varför det för sekretariatets del känns angeläget, att för hela styrelsen erinra 

   om hur diskussionerna gick då, innan beslut nu fattas. 

Vid styrelsens överläggning den 22 januari 2014, § 14017 tog styrelsen följande 

beslut… 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Kustmiljögruppen skall vara representerad på Bergkvara-dagen 2014. 

 Checklistan med vissa modifieringar skall användas även detta år för 

planering och genomförande. 

 Arbetet med att revidera checklistan åvilar presidiet. 

  Kustmiljögruppen skall vara representerad av John Bräutigam, Kennert 

Täck och Pia Prestel med back-up av Karl-Gustaf Eklund. 

 Uppdra åt sekreteraren att kontakta Assar Johansson med förfrågan om han 

har möjlighet att delta och representera Kustmiljögruppen på Bergkvara-

dagen. 

 Det skall genomföras ett vårlotteri med 400 lotter á 5 kronor/styck fördelat 

på fyra lottlistor med skänkta/sponsrade priser. 
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Vid överläggning den16 april 2014 med styrelsen framkom följande. 

 

Sekreteraren redogör för, att det med hänsyn tagen till allt det arbete som har 

lagts ner av presidiet till att planera och genomföra ”minikonferensen” i 

samband med ”Vårträffen 2014” med medlemsföreningarna lördagen den 24 

maj 2014, kan det inte anses arbetsmässigt rimligt, att göra en ny och 

omdelbar omstart till Bergkvara-dagen den 29 maj 2014. 

 

Sekreteraren redogör även för, att Kustmiljögruppen kommer att vara 

representerad och medverka i den avloppsmässa som arrangeras av Vattenrådet 

annandag påsk den 21 april 2014 i Torsås bygdegård och som ligger i linje med 

vad som framgår av Verksamhetsplanen för 2014 på sidan 19 moment B:07. 

 

 

Presidiet föreslår därför styrelsen att besluta 

 

 Att Kustmiljögruppen mot bakgrund av vad som ovan sagts inte skall vara 

representerad på Bergkvara-dagen, Kristihimmelsfärdsdag, torsdagen den 29 

maj 2014. 

 

Presidiets förslag väcker starka negativa känslor hos styrelseledamoten Roland 

Blomqvist, som anser det inte rimligt, ”att tidigare taget beslut i styrelsen  

2014-01-22, § 14017 om deltagande i Bergkvara-dagen bara kan negligeras”.  

”Presidiets angivna skäl kan inte heller anses sakliga, då det är presidiet självt 

som beslutat om och arbetat fram material, program, inbjudan mm till 

minikonferensen om Vattenvårdsplan 2014-2018 – Vi satsar på miljön för ett 

gott liv i en livskraftig kommun och att den samlade arbetssituationen för 

presidiet är därmed självförvållad”. 

 

Ordföranden ber samtliga ledamöter redogöra för sina åsikter, varvid koncensus 

uppnås genom, att Roland Blomqvist och Kennert Täck tar på sig det fulla och 

delegerade ansvaret för att genomföra Bergkvara-dagen. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Kustmiljögruppen skall vara representerad på Bergkvara-dagen, 

Kristihimmelsfärds dag, torsdagen den 29 maj 2014. 

 

 Styrelseledamöterna Roland Blomqvist och Kennert Täck har det fulla och 

delegerade ansvaret för, att genomföra Bergkvara-dagen i enlighet med vad 

som framkommer i tillämpliga delar i ”Verksamhetsplanen för 2014”. 
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 Inför styrelsens sammanträde i januari 2015 har Kennert Täck även till 

              sekretariatet skickat en skriftlig redogörelse över Bergkvara-dagen, som återfinns 

             i diariet 2015-01-07 och som lyder enligt nedan… 

 ”Det var ju Roland och jag som hade åtagit oss att förmedla Kustmiljögruppens 

              olika göranden och låtanden. Vi hade ordnat med lite olika vattenprover från 

               utvalda platser utmed kusten. Vi delade ut information om vår verksamhet och 

  vilka vi är och hur man kunde ta kontakt med oss. Det såldes lotter till en summa 

        av 275 kronor. Roland hade ordnat med skärmar som han dekorerat med 

                teckningar från elever på Bergkvara skolas fritids. De hade olika motiv om vatten 

             och miljön. Utöver detta så var det nog blåsten som var mest kännbar”. 

 

Presidiets förslag till beslut är att 

 Avstå från medverkan. 

 

 

§ 15013  Samråd med Torsås kommun angående omhändertagande av vass inför 

säsongen 2015 

 

Vid genomgång av tidigare beslut tagna av styrelsen i rubricerat ärende framgår 

av protokoll 2014-08-28, § 14125 samt protokoll 2014-09-23, § 14126 följande, 

vilket i korthet innebär att… 

 

 Presidiet får i uppdrag att för Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning och 

miljöinspektörerna vid miljökontoret i Torsås kommun klargöra 

Kustmiljögruppens stånd- och tillika synpunkter, om och hur den slagna 

vassen rimligen kan och bör tas omhand efter slåtter, som gagnar långsiktigt 

vasslåttern som ett verktyg för bättre genomströmning och näringsreduktion. 

  

  Presidiets samråd med Torsås kommuns samhällsbyggnadsförvaltning är en 

               förutsättning för att planeringen inför vasslåttern 2015 skall kunna genomföras 

                 av styrelseledamoten Pia Prestel, enligt paragraf 15015 i detta protokoll. 

  Ordföranden och Pia Prestel har haft ett möte med Martin Storm, samhälls- 

                    byggnadschef i Torsås kommun onsdagen den 14 januari på kommunhuset i 

   Torsås. 

  Ordföranden redogör inför styrelsen resultatet av det förda samtalet. 
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§ 15014  Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och omhändertagande samt 

                  uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun 

Sekreteraren redogör för att detta ärende återfinns i Kustmiljögruppens 

verksamhetsplan 2015 med flerårsplan 2016-2017 under punkt B:04 på sidan 2 

samt ber ledamöterna, att erinra sig vad som redovisats under föregående 

beslutsparagraf 15013. 

  Sekreteraren ger en återblick genom att gå igenom vad som beslutats under 

                    verksamhetsåret 2014 i detta ärende. 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

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

                   2014-10-23, § 14165. 

  

Se även inkomna handlingar i diariet 2014-09-04 resp. 2014-09-09 resp.  

2014-09-11 resp. 2014-09-11 resp. 2014-09-11 resp. 2014-09-11 resp. 

2014-09-12 resp. 2014-09-12 resp. 2014-09-13 resp.2014-09-16 resp. 

2014-09-17 resp. 2014-09-19 resp. 2014-09-24. 

 

Vid överläggning med styrelsen den 28 augusti 2014, § 14125 beslutades 

följande, vilket innebar att… 

 

 Presidiet får i uppdrag att för Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning och 

miljöinspektörerna vid miljökontoret i Torsås kommun klargöra 

Kustmiljögruppens stånd- och tillika synpunkter, om och hur den slagna 

vassen rimligen kan och bör tas omhand efter slåtter, som gagnar långsiktigt 

vasslåttern som ett verktyg för bättre genomströmning och näringsreduktion 

 

Vid överläggning med styrelsen den 23 september 2014, § 14147 beslutades 

                ånyo, vilket innebar att… 

 

 Presidiet får i uppdrag att för Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning och 

miljöinspektörerna vid miljökontoret i Torsås kommun klargöra 

Kustmiljögruppens stånd- och tillika synpunkter, om och hur den slagna 

vassen rimligen kan och bör tas omhand efter slåtter, som gagnar långsiktigt 

vasslåttern som ett verktyg för bättre genomströmning och näringsreduktion. 

 

Styrelsen beslutar vidare att 

 

 Uppdra åt sekretariatet att ta bort de uppgifter på hemsidans första sida 

under senaste nytt som berör vasslåttern för 2014, då densamma nu är i 

princip slutförd. 
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Vid överläggningen med styrelsen 2014-10-23 framkom följande. 

 

Sekreteraren meddelar att de uppgifter på hemsidans första sida under senaste 

nytt som berör vasslåttern för 2014 är borttagna per den 26 september 2014. 

 

 Styrelsens samtliga ledamöter understryker vikten av att vasslåtter även 

  framledes kommer att ske planenligt och med kraft utmed kuststräckan i Torsås 

              kommun och helst utökas till de medlemsföreningar, som idag inte klipper vass 

              exempelvis Grämkulla Intresseförening. 

 

Styrelsen är även medveten om, att det finns två områden utmed kuststräckan i 

Torsås kommun som fortfarande inte är medlemmar i Torsås Kustmiljögrupp, 

nämligen Grisbäck och Påbonäs. 

  

Inom dessa områden återfinns stora mängder vass, som är i behov av att klippas, 

vilket bland annat skulle leda till… 

 

- ökad genomströmning av de delvis instängda vikarna, som finns inom dessa 

områden, 

- minskat läckage av närsalter till Kalmarsund,  

- bättre syresättning, 

- bättre förutsättningar för den akvatiska faunan. 

 

Kustmiljögruppen har i sin verksamhetsplan för 2015-2017 under punkt B:05 till 

uppgift att ansöka om ”samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län om nytt femårigt 

(2016-2020) miljötillstånd för klippning av vass utmed kuststräckan i Torsås 

kommun”. 

 

Vasslåttern har därför en stor betydelse och potential för vårt lokala miljöarbete 

för och i de kust- och medlemsföreningar där denna verksamhet bedrivs.  

 

Se inkommit mail från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening, som 

återfinns i diariet 2014-09-24.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Vasslåtter-

2014-i-Båtastan.pdf  

 

Sekreteraren meddelar att i kommunens investeringsbudget för 2017, så finns 

det upptaget och reserverade medel för reinvestering i en ny vasskördare, vilket 

styrelsen för Kustmiljögruppen ställer sig mycket positiv till. Detta blir 

ytterligare ett bevis på att Torsås kommun och Kustmiljögruppen går i takt med 

varandra, då det gäller vasslåtterns betydelse för vårt lokala miljöarbete. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Vasslåtter-2014-i-Båtastan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Vasslåtter-2014-i-Båtastan.pdf


17 

 

Det är styrelsens samfällda uppfattning och övertygelse att ”Höstträffen 2014” 

kommer att klargöra en del frågor och räta ut de frågetecken som finns till 

utropstecken med siktet inställt på framtiden. Se även § 14167 i detta protokoll 

från 2014-10-23. 

  

 

Vid dagens överläggning -2015-01-22- med styrelsen informerar sekreteraren 

om, att i enlighet med § 15005 i detta protokoll så är det fr.o.m. 2015-01-01 

ledamoten Pia Prestel som är koordinator för Vasslåttern 2015. Sekretariatet 

understöder Pia P genom att på föreningens hemsida lägga in beslut tagna av 

styrelsen i detta ärende såväl som schema för vasskörd. Det ligger även inom 

Pia P ansvarsområde att kontrollera att det finns godkända samråd från 

Länsstyrelsen och att medlemsföreningarna lämnat in uppgifter till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun, om hur medlemsföre- 

ningarna tänker omhänderta vassen efter skörd. 

 

 

 

§ 15015 Samråd med Länsstyrelsen om förnyat femårigt -2016-2020- miljötillstånd för 

                     vassklippning i Torsås kommun 

 

 Sekreteraren redogör för att Kustmiljögruppens femåriga samråd 2011 t.o.m. 

                   2015 med Länsstyrelsen i Kalmar län måste förnyas under verksamhetsåret. 

 

 Nu gällande samråd återfinns på hemsidan under linjalrubriken Dokumentarkiv/ 

                miljöskrivelser. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av samrådet. 

 

 # Länsstyrelsen i Kalmar läns samråd daterat den 11 oktober 2011 angående 

                    vassklippning i Torsås kommun 2011-2015 (PDF) enligt 12 kap. 6 § MB.  

  

 Handläggningen inom föreningen av det nu gällande samrådet utfördes av 

                 dåvarande ordföranden Rune Fransén och det skulle vara av stort värde för 

                      föreningen om Rune F även denna gång vore vänlig att hjälpa oss med själva 

                samrådsförfarandet. 

 

 Ordföranden har vid de informella presidiemötena 2014-12-15 och 2015-01-07 

                      utlovat, att ta kontakt med Rune Fransén för att undersöka om föreningen kan få 

                  hjälp med 2015 års samrådsförfarande med beaktande av vad som anförs nedan. 

 

 Av inkommit mail 2014-07-14 från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen 

                framgår, att Bruatorpsån saknade miljötillstånd för vassklippning under 2014 

                 enligt nedan. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Samr%C3%A5d-ang%C3%A5ende-vassklippning.pdf


18 

 

2014-07-14 

Inkommer mail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen och 

fältansvarig för kommunens vasslåtter 2014, som meddelar att Bruatorpsån 

saknar miljötillstånd för vassklippning 2014, vilket innebär att turordningslistan 

för vasslåtter tidigareläggs med en vecka. Uppdaterad turordningslista finns på 

hemsidan på länken http://www.kustmiljogruppen.org/reviderad 

turordningslista-for-vasslatter-2014 

 

Det betyder att vid ett förnyat samrådsförfarande måste detta givetvis beaktas 

vad avser Bruatorpsån. På samma sätt gäller det för Grämkulla Intresseförening, 

som blev medlemmar under verksamhetsåret 2012, efter det att nu gällande 

samråd vann laga kraft. 

 

Vi inom styrelsen behöver även fundera över om det nu även kan vara lämpligt 

att titta över hur det ser ut utmed kuststräckan i Torsås kommun, då det gäller de 

geografiska områden som ännu inte ingår i Kustmiljögruppen. Två stora och 

viktiga områden är Grisbäck och Påbonäs med betydande vassområden.  Under 

2014 har diskussioner förts med representant för Påbonäs, Ola Sennefjord i 

samband med mingelkvällarna och Kennert Täck har upparbetat en icke 

namngiven kontakt med en person i Grisbäck som eventuellt skulle kunna tänka 

sig att bilda en kustmiljöförening. 

 

Sekreteraren anser att vi inom Kustmiljögruppen nu har ett gyllene tillfälle, dels 

för att vi redan under januari månad kan ta kontakt med två potentiella nya 

föreningar och väcka deras intresse för medlemskap och dels vid ett antagande 

om medlemskap i Kustmiljögruppen och på så sätt täcka hela den geografiska 

kuststräckan från norr till söder inom Torsås kommun. Resultatet av en sådan 

tänkt medlemsutvidgning skulle tillföra Kustmiljögruppen ökade miljömuskler 

inom vattenvårdsarbetet, inte minst då det gäller en miljöförening i Grisbäck 

med tanke på de åtgärder som planeras för Grisbäcken. Se § 15021 i detta 

protokoll. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av hur långt projektet framskridit. 

http://www.kustmiljogruppen.org/samrad-med-lansstyrelsen-om-fornyat-

femarigt-2016-2020-miljotillstand-for-vassklippning-i-torsas-kommun/  

 

 

§ 15016 Havs- och vattenforums kongress i Göteborg 26-27 maj 2015 

 

 Sekreteraren redogör för att det inkommit mail 2014-12-04 i rubricerat ärende, 

             som återfinns i diariet med samma datum. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Reviderad-turordningslista-1-för-vasslatter-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/turordningslista-for-vasslatter-2014-faststalld/
http://www.kustmiljogruppen.org/turordningslista-for-vasslatter-2014-faststalld/
http://www.kustmiljogruppen.org/samrad-med-lansstyrelsen-om-fornyat-femarigt-2016-2020-miljotillstand-for-vassklippning-i-torsas-kommun/
http://www.kustmiljogruppen.org/samrad-med-lansstyrelsen-om-fornyat-femarigt-2016-2020-miljotillstand-for-vassklippning-i-torsas-kommun/
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2014-12-04 

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

rubriken ”Havs- och vattenforum 2015 – boka 26-27 maj i din kalender. 

 

Programmet för 2015, det tredje Havs- och vattenforat är ännu inte fastlagt, men 

sista anmälningsdag torde vara i primo maj.  

 

Sekreteraren redogör för att John Bräutigam och Kennert Täck representerade 

Kustmiljögruppen vid Havs- och vattenforums kongress 20-21 maj 2014 i 

Göteborg.  

 

Vi detta tillfälle betalde Vattenrådet kursavgifterna med 1 700 kronor per person 

och en övernattning för Kennert Täck, då ordföranden disponerar eget logi i 

Göteborg. 

 

Ett rimligt antagande för deltagande torde vara… 

- Kursavgift 1 700 kronor per person 

- Logi                              1 500 kronor per person 

- Resekostnader           1 000 kronor beroende på val av transportmedel 

 

 

 

§ 15017 HELCOM seminar 12th of February 2015 in Stockholm 

 

 Inkommer mail 2014-12-12 , som finns i diariet med samma datum från Susanna 

                     Minnhagen, Kalmarsundskommissionen i rubricerat ärende. 

 

2014-12-12 

Inkommer kopia av mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Check this! We are presenters on 

a HELCOM seminar 12 feb 2015 in Stockholm” i en bifogad fil… 

 

# Invitation to Seminar on Sea-based methods to reduce consequences of 

eutrophication. (PDF)   

 

Susanna Minnhagen, Kalmarsundskommissionen skriver… 

 

Hello everyone, 

Check invitation! Results from Aqua best, Baltic Eco Mussel and ideas behind 

Baltic Blue Growth will be presented at this HELCOM seminar 12 Feb 2015 in 

Stockholm (attached). 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Havs-och-vattenforum-2015-boka-26-27-maj.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/HELCOM-seminar-2015-02-12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/3-28-SE-_Invitation-to-Seminar-on-Sea-based-methods-to-reduce-consequences-of-eutrophication.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/3-28-SE-_Invitation-to-Seminar-on-Sea-based-methods-to-reduce-consequences-of-eutrophication.pdf
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Hej på er, 

 

Kalmarsundskommissionen och ÖI slår till! 

Inte bara en, utan 3 kommuner från vårt nätverk är representerade på detta 

internationella HELCOM-seminarium den 12 februari i Stockholm, som 

miljödepartementet bjuder in till. 

 

Från programmet: 

A. Dennis Wiström, Västervik Municipality 

»Eutrophication as a resource - Restoration of a eutrophicated fjord through 

irrigation of crops with nutrient 

rich water« 

B. Matilda Gradin, Trelleborg Municipality 

»Nutrient recycling in agricultural landscapes via production wetlands, algae 

and biogas« 

C. Susanna Minnhagen, Kalmar Municipality 

»Large-scale feed-mussel farms to harvest nutrients from the sea” 

 

 

 Presidiets förslag till beslut är att 

 Avstå från medverkan. 

 

 

 

§ 15018 Planering och genomförande av ”Vårträffen 2015” med årsmöte senast i maj  

                      2015 

  

  Presidiet föreslår styrelsen att ”Vårträffen 2015” går av stapeln lördagen den 9 

                maj 2015 med början 09.30 i BBK:s klubbstuga i Bergkvara småbåtshamn. 

  Programmet för vårträffen kommer att koncentreras till i huvudsak tre delar… 

 Återrapportering till medlemsföreningarnas kontaktpersoner vad som har 

framkommit enligt §§ 15014-15016 i detta protokoll, 

 Sedvanligt årsmöte med medlemsföningarna enligt vad som framgår av 

stadgarna i § 14. 

 En enklare förtäring med mingel. 
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  Presidiet bokar lokal och utarbetar förslag till kallelse och inbjudan enligt 

                    framtagen checklista. 

 

 

§ 15019  Planering och genomförande av ”Höstträffen 2015” senast i november 2015 på 

temat ”miljöåtgärder vid och ovanför vattnet som skapar ett mervärde för 

bygden” 

 

Sekreteraren föredrar detta beslutsärende som har sin bärighet i vad styrelsen 

beslutade om 2014-08-28, § 14127… 

 

                  

 

Kustmiljögruppen erhåller Centerpartiets, Torsås kommunkrets miljöpris för 

2014. 

 Se inkomna handlingar i diariet 2014-07-19 resp. 2014-07-20. 

 

 Vid överläggning med styrelsen 2014-08-28 framkom följande. 

 

 Sekreteraren redogör för att Christoffer Johansson kontaktar honom på telefon 

  fredag eftermiddag den 18 juli 2014 och berättar att Torsås Kustmiljögrupp 

  tilldelats Centerpartiets miljöpris för 2014. Prisutdelning kommer att ske 

  påföljande dag, lördagen den 19 juli i samband med sommarfesten på Dalskär 

  och undrar om någon utav styrelseledamöterna kan närvara och motta 

  miljöutmärkelsen.  

 

Pia Prestel representerar föreningen, då inte någon utav presidiets ledamöter 

 med så pass kort varsel kan delta och mottar ur handen på Eva-Kristina Berg en 

 symbolisk check på 10 000 kronor. 

 

Pia Prestel har i samtal med Christoffer Johansson inför dagens styrelse- 

sammanträde bett honom om en skriftlig motivering till varför 

Kustmiljögruppen erhöll 2014 års miljöpris som underlag till ordförandens 

kontakter med massmedia. 

 

Sekreteraren meddelar att han inte uppmärksammat det reportage om 

utmärkelsen som enligt ledamöterna varit publicerad i Barometern-OT och 

Östran, vilket är ett skäl till att tidningsartikeln inte finns inlagd i 

dokumentarkivet på hemsidan. 
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Frågan diskuteras ”vad vi skall och kan göra för pengarna”? Samtliga ledamöter 

är överens om, att pengarna skall användas för ett speciellt ändamål och vid ett 

speciellt tillfälle. Även inkomna gratulationer i samband med sekreterarens  

60-årsdag som uppgick till 5 300 kronor skall läggas till denna pott, vilken totalt 

då uppgår till 15 000 kronor och öronmärks. 

 

Pengarna, 15 000 kronor, skall användas för att anordna en miljökonferens, 

symposium, temadag eller liknande evenemang i samband med ”Höstträffen 

2015”, som tydligt gynnar vår agenda och vårt uppdrag som Kustmiljögrupp.  

 

En tänkt rubrik för konferensen skulle kunna vara ”miljöåtgärder vid och 

ovanför vattnet som skapar ett mervärde för bygden”.  

 

I verksamhetsplanen för 2015 med flerårsplan 2016-2017 återfinns denna 

verksamhetspunkt A:05 omnämnd på sidan 2.  

 

Presidiet har en gedigen erfarenhet av, att det alltid tar mer tid, kraft och ork att 

planera en konferens av den storlek och karaktär som rubriken anger, varför alla 

tankar och idéer just nu i början av verksamhetsåret är mycket betydelsefulla för 

ett lyckat resultat. 

Konferensen vänder sig till våra medlemsföreningar, företag, sponsorer, 

myndigheter, organisationer, kommuner, massmedia, intresseorganisationer som 

Kustmiljögruppen har ett etablerat nät av kontakter till. En fråga som är 

betydelsefull, är om allmänheten skall vara inbjuden i likhet med det politiska 

kvällsseminarium som går av stapeln den 25 februari 2015. 

 

Övriga frågor att tänka till om, är förutom målgrupp och deltagare bland annat… 

 

 Tid, plats, lokal 

 Föredragshållare som kan berika temat med tankar och reflektioner. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av hur långt projektet framskridit. 

http://www.kustmiljogruppen.org/planering-och-genomforande-av-hosttraffen-

2015-senast-i-november-2015-pa-temat-miljoatgarder-vid-och-ovanfor-vattnet-

som-skapar-ett-mervarde-for-bygden/  

 

 

 

§ 15020 Ansökan om ekonomiskt bidrag ur Brandstodsbolagets stiftelse 

 Se tidigare beslut i detta ärende från styrelsens sammanträde 2014-11-26,  

                    § 14195 

http://www.kustmiljogruppen.org/planering-och-genomforande-av-hosttraffen-2015-senast-i-november-2015-pa-temat-miljoatgarder-vid-och-ovanfor-vattnet-som-skapar-ett-mervarde-for-bygden/
http://www.kustmiljogruppen.org/planering-och-genomforande-av-hosttraffen-2015-senast-i-november-2015-pa-temat-miljoatgarder-vid-och-ovanfor-vattnet-som-skapar-ett-mervarde-for-bygden/
http://www.kustmiljogruppen.org/planering-och-genomforande-av-hosttraffen-2015-senast-i-november-2015-pa-temat-miljoatgarder-vid-och-ovanfor-vattnet-som-skapar-ett-mervarde-for-bygden/
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Se inkommande handlingar i diariet 2014-11-24 resp. 2014-11-24 resp.  

                      2014-11-25. 

Vid överläggning med styrelsen 2014-11-26 framkom följande 

Sekretariatet översänder via mail 2014-11-24 till styrelsens ledamöter såväl 

ordinarie ledamöter såväl som ersättare tidningsurklipp i tidningen Östran med 

texten ”Ansökan om bidrag från Brandstodsbolagets stiftelse”. 

   

I stiftelseur-kunden står det bland annat att läsa…   

           

Bidrag från stiftelsens fond kan tilldelas såväl enskilda personer som föreningar 

för projekt som överensstämmer med stiftelsens ändamål, som har till sitt syfte 

att främja ideell, kulturell och ungdomsvårdande verksamhet samt undervisning 

och vetenskaplig forskning inom Torsås och Gullabo socknar. 

Lena Peribert har varit i kontakt med Länsförsäkringars kontaktperson Mats 

Ohlsson och fått klartecken att Kustmiljögruppen har rätt att ansöka om 

ekonomiskt bidrag ur stipendiefonden för ändamål som uppfyller stiftelsens 

syfte. 

John Bräutigam har även i mail 2014-11-25 översänt ett PM/förslag till 

projektupplägg med namnet ”Förr och nu – så här har området förändrats 

under 150 år”, som finns i diariet med samma datum till Pernilla Landin, 

sekreterare i Vattenrådet för hur de flesta syftena (att främja ideell, kulturell och 

ungdomsvårdande verksamhet samt undervisning och vetenskaplig forskning) 

kan vävas in i en ansökan. Sista datum för ansökan är måndagen den 8 december 

2014. 

Ordföranden redogör för projektets syfte, arbetsgång, tänkt slutprodukt och 

ekonomi i upprättat PM/förslag. Det ekonomiska bidraget från stiftelsen för att 

genomföra projektet i samverkan med elever från Torsskolan i Torsås och uppnå 

projektets syfte inom delområdena… 

kulturgeografi, näringsliv och samhällsbyggnad, kommunikationer och 

samfärdsel, sociala förhållanden, vattenmiljö och djurliv, energi och andra 

gemensamma resurser (vatten, avlopp mm)  

… måste betraktas som förhållandevis sparsamt – 5 000 kronor. 

Med hänsyn till att Kustmiljögruppen i sin verksamhet fokuserar på ”vatten” 

kommer under överläggningen även tanken upp, om att göra en animation över 

hur Torsås åns avrinningsområden förändrats över tid. 
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I alla sammanhang där Kustmiljögruppens namn förekommer måste frågan alltid 

ställas, om ett projekt av detta slag verkligen ligger inom vårt kompetens- 

område.  Ledamöterna känner sig tveksamma i denna fråga, varför… 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ge ordföranden John Bräutigam mandat till att avgöra om Kustmiljögruppen 

skall vara med i aktuellt projekt. 

 Ordföranden vid styrelsens sammanträde i januari 2015 gör en återkoppling i 

detta beslutsärende och informerar styrelsens ledamöter vad som har skett. 

 

 

§ 15021 Vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde – steg 2 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

  sammanträde 2014-11-26, § 14201. 

 

 Se även handlingar i diariet 2014-11-12 resp. 2014-11-15 resp.2014-11-17 resp. 

                2014-11-17 resp. 2014-12-18. 

 

 Av tidigare ärendebeskrivning framgår att Pernilla Landin, vattenprojekt- 

               ansvarig i Torsås kommun och Kåge Eklund, Kustmiljögruppen träffats vid två 

               tillfällen 2014-11-11 och 2014-12-08 för att ta upp den tappade handsken i och 

  med att ansökan om LOVA-medel avslogs av Länsstyrelsen i Kalmar län för 

            den delvis instängda viken mellan Nötholmen och fastlandet i Södra Kärr. 

 

 Det är vår gemensamma och bestämda uppfattning att denna delvis instängda 

                vik utgör en del av Grisbäckens avrinningsområde och måste därför ses utifrån 

                 detta ställningstagande, att vara ett objekt för ett samlat åtgärdsprogram 

   avseende fauna och flora. 

 

 Vid arbetsmötet den 8 december 2014 diskuterades en ram runt och hur 

                      projektet skall hanteras för att under hösten 2015 leda fram till en ansökan om 

  ekonomiska medel (LOVA, Leader m.fl.) för projektets genomförande. 

 

Pernilla L gjorde en exposé över planerade åtgärder som genomförts under 

MOMENT-tiden för Grisbäcken med uppgifter om åtgärder på följande platser 

Sloalycke, Skorrö, Torestorp och Sandlycke av varierande slag (våtmarks- 

anläggningar, sedimentfällor, översvämningszoner, fiskevårdande åtgärder samt 

återställning av ett mer naturligt förlopp av Grisbäcken) och omfattning med det 
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uttalade syftet att förbättra Grisbäckens status med avseende på både biologi och 

näringsämnen. 

 

En arbetsfördelning mellan Pernilla L och Kåge E gjordes som skall redovisas 

vid nästa arbetsträff i primo februari 2015. 

 

På hemsidan under linjalrubriken ”Aktuella projekt/planer” skall det läggas upp 

en projektredovisningssida, där det kommer lämnas information om hur arbetet 

kontinuerligt framskrider med hänvisning till minnesanteckningar, 

projektbeskrivningar, sammanfattningar, bilder, dokument och kartskisser. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av hur långt projektet framskridit. 

http://www.kustmiljogruppen.org/vattenatgarder-i-grisbackens-

avriningsomrade-steg-2/  

 

 

 

§15022  Länsstyrelsens pilotprojekt om ”Tunnskiktsmuddring i den delvis instängda 

             viken i Södra Kärr mellan Nötholmen och fastlandet” 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

  sammanträde 2014-11-26, § 14201. 

 

 Se även handling i diariet 2014-11-17 resp. 2014-11-17 resp. 2014-12-18. 

 

 Av redovisade handlingar ovan framgår att Pernilla Landin varit i kontakt med 

                fiskeridirektör Anders Kjellberg vid Länsstyrelsen i Kalmar län där det framgår 

                  att Länsstyrelsen som projektägare har för avsikt att initiera ett pilotprojekt 

  avseende tunnskiktsmuddring mellan Nötholmen och fastlandet i Södra Kärr. 

 

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

 

 2014-11-17 

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

med rubriken ”Flaggar för projekt i Grisbäckens delavrinningsområde” som 

ställts till Anders Kjellberg, fiskeridirektör vid Länsstyrelsen i Kalmar län. 

 

2014-11-17 

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

efter att hon har varit i mail kontakt med Anders Kjellberg om ett pilotprojekt 

för selektiv skiktmuddring av bottensediment i den delvis instängda viken 

innanför Nötholmen. 

http://www.kustmiljogruppen.org/vattenatgarder-i-grisbackens-avriningsomrade-steg-2/
http://www.kustmiljogruppen.org/vattenatgarder-i-grisbackens-avriningsomrade-steg-2/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Flaggar-for-projekt-i-Grisbackens-delavrinningsomrade.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Flaggar-for-projekt-i-Grisbackens-delavriningsomrade.pdf
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2014-12-18 

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

rubriken ”Liten sammanställning om det lilla jag vet om projektförfrågan från 

Länsstyrelsen” jämte bifogad fil… 

# Sammanställning efter samtal med Länsstyrelsen 

 

 Av Pernilla Landins sammanställning 2014-12-18 framgår att ansökan har 

                      lämnats in till HaV som beräknar återkomma med sitt beslut under mitten på 

              februari månad. 

 På hemsidan under linjalrubriken ”Aktuella projekt/planer” skall det även för 

   detta projekt, även om Länsstyrelsen är projektägare läggas upp en projekt- 

  redovisningssida, där det kommer lämnas information om hur arbetet 

  kontinuerligt framskrider.                  

 

  Klicka på den blå länken nedan för att ta del av hur långt projektet framskridit. 

   http://www.kustmiljogruppen.org/lansstyrelsens-pilotprojekt-om- 

tunnskiktsmuddring-i-den-delvis-instangda-viken-i-sodra-karr-mellan-notholmen-

och-fastlandet/  

 

 

§ 15023  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. 

 

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

   

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… 

 de diken som mynnar i det delvis instängda och grunda marina området, 

 områden för tänkta genomströmningsåtgärder, 

 lämpliga områden för våtmark (er) och översilningsområden. 

 

  I vattendragsvandringen deltog Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, John 

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

                     från Kustmiljögruppen. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Liten-sammanstallning-om-projektforfragan-fran-Lansstyrelsen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Ang+Ñende-projekt-som-l+ñnsstyrelsen-+ñr-inblandade-i-och-som-de-gjort-en-ans+Âkan-f+Âr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/lansstyrelsens-pilotprojekt-om-%0btunnskiktsmuddring-i-den-delvis-instangda-viken-i-sodra-karr-mellan-notholmen-och-fastlandet/
http://www.kustmiljogruppen.org/lansstyrelsens-pilotprojekt-om-%0btunnskiktsmuddring-i-den-delvis-instangda-viken-i-sodra-karr-mellan-notholmen-och-fastlandet/
http://www.kustmiljogruppen.org/lansstyrelsens-pilotprojekt-om-%0btunnskiktsmuddring-i-den-delvis-instangda-viken-i-sodra-karr-mellan-notholmen-och-fastlandet/
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  Delar av förstudien och vad som hittills har framkommit finns redovisat på 

                Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken Aktuella projekt/planer. 

  Klicka på den blå länken nedan 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/  

 

  

§ 15024 Cradle to Cradle – ett ekologiskt, industriellt och socialt ramverk för hållbar 

     utveckling 

Sekreteraren har som tidigare framgått av tidigare ärendebeskrivningar och beslut 

deltagit i ett fokusgruppsarbete om – Miljö, energi och klimat, Leader Småland 

Sydost vid två tillfällen under hösten, nämligen i Emmaboda den 8 september och 

i Ronneby den 3 oktober.  

Minnesanteckningar från dessa besök återfinns i diariet 2014-10-03 resp.  

2014-10-12. 

Särskilt intressanta är minnesanteckningarna från besöket i Ronneby, som knyter 

an till rubriken ovan, där det av anteckningarna framgår bland annat… 

Besök vid Cefur  

Cefurs verksamhet består av två huvudsakliga delar. En del som fokuserar på att 

informera om Cradle to Cradle - Cefur Showroom - och ge stöd åt organisationer i 

deras övergång till ett mer cirkulärt tillvägagångssätt samt en del som utför 

forskning och utveckling inom områdena abrasiv (vatten blandas med sand) 

vattenskärning och vattenpolering - Swedish Waterjet Lab.  

 

Cefur som startade med hjälp av finansiering från Ronneby Kommun, Region 

Blekinge och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden har byggt upp en unik 

kommunal verksamhet. Med hjälp av kommunikationsverktyget Cefur 

Showroom. 

 

Vill man förverkliga visionen att vara en innovativ motor för hållbar utveckling av 

näringsliv och samhälle, med särskild inriktning mot Cradle to Cradle.  

Cradle to Cradle - för fram tre grundprinciper: 

 

 

1. Förvalta näringsämnena (Avfall = Föda)  

Allt är ett näringsämne för något annat. Vikten av kretslopp, inte bara för 

biologiska ämnen utan även för tekniska. Metaller och plaster i ett kretslopp kan 

ses som näringsämnen för tekniska processer likaväl som biologiska material kan 

ses som näringsämnen i biologiska processer.  

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20varen-2015/
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2. Använd den inkommande solenergin  

Solen, gravitationen och geotermiken är de enda verkligt förnybara 

energiskällorna. Vidare är de outtömliga i det mänskliga perspektivet. 

  

3. Främja mångfald  

Mångfald leder till ett jämnare resursuttag, större nytta för fler intressenter och 

mer hållbara system. Cradle to Cradle fokuserar på biologisk mångfald i form av 

artrikedom, konceptuell mångfald för innovationsrikedom och kulturell mångfald 

så att alla involveras.  

Hela presentationen av Cradle to Cradle återfinns i diariet 2014-10-14. 

2014-10-14 

Inkommer mail (PDF) från Joel Parde, Leader Småland Sydost som översänder 

Powerpoint presentation (PDF) från fokusgrupp – Miljö, energi och klimat – 

besök vid Cefur i Ronneby den 3 oktober 2014. (Cefur står för Centrum för 

forskning och utveckling i Ronneby) 

Efter hemkomsten har presidiet ingående diskuterat om vi från Kustmiljögruppens 

sida i samverkan med Torsås kommun, Leader Småland Sydost, 

Sparbanksstiftelsen Kronan och Torsås företagscentrum kunde förmedla detta 

synsätt bland exekutiva personer inom olika arenor i Torsås kommun. 

Kontakter har även tagits med Lena Ovesson, delägare ibland annat Spring 

Systems i Torsås kommun om det fanns ett intresse att vara en bärare av detta 

budskap ut i kommunen, inte minst mot bakgrund av att Lena O erhöll 2013 års 

miljöpris av Bygg- och Miljönämnden. 

Mot bakgrund av att Lena Ovesson känner en stor tveksamhet inför det föreslagna 

Cradle to Cradle projektet och hellre förordar den väg som hon själv bjöd in till 

vid Spring Systems 50 års jubileum ”det naturliga steget”, där även 

Kustmiljögruppen deltog och den high way som hon nu tänker vidare på för 

Torsås kommun nämligen ”Hållbar kommun” – ett sammanhållet vattentänk 

utifrån de tre hörnstenarna miljö, näringsliv och samhälle, 

  

Föreslår presidiet styrelsen att besluta 

 Att inte gå vidare i planeringen med Cradle to Cradle i Torsås kommun. 

 Att samverka med Lena Ovesson i hennes andra steg ”Hållbar kommun” 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Bilderna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/141003-C2C-Cefur-Cradle-to-Cradle.pdf
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§ 15025 Samprojekt för ”Hållbar kommun” – vattnets avgörande betydelse för de tre 

                 hörnstenarna miljö, näringsliv och samhälle” 

 Denna beslutsparagraf är ett direkt resultat av vad styrelsen beslutade om i 

                  föregående paragraf 15024. 

 Ordföranden redogör för det samtal som han haft med Lena Ovesson den 11 

                  november 2014. 

 Klicka på den blå länken nedan för att ta del av hur långt projektet framskridit. 

 http://www.kustmiljogruppen.org/hallbar-kommun-vattnets-avgorande-betydelse- 

                  for-de-tre-hornstenarna-miljo-naringsliv-och-samhalle/  

 

 

 

 

§ 15026  Förslag på förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för 

                    Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 med tillhörande miljökonsekvens- 

                    beskrivningar för Sveriges fem vattendistrikt – Vattenmyndigheten 

  Se tidigare ärendebeskrivning i detta ärende från styrelsens sammanträde  

                      2014-11-26, § 14206. 

  Se även inkommen handling i diariet 2014-11-03. 

2014-11-03 

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

rubriken ”Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer” som återfinns på 

länken http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2014/Pages/samrad-for-

vattenforvaltning.aspx och som tillsänts ledamöterna i Kustmiljögruppens 

styrelse. 

Ett utdrag ur texten lyder… 

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

Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, 

med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem 

vattendistrikt 

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

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

Håller du med om myndigheternas bedömningar och förslag? 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/hallbar-kommun-vattnets-avgorande-betydelse-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20for-de-tre-hornstenarna-miljo-naringsliv-och-samhalle/
http://www.kustmiljogruppen.org/hallbar-kommun-vattnets-avgorande-betydelse-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20for-de-tre-hornstenarna-miljo-naringsliv-och-samhalle/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Forslag-till-forvaltningsplan1.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2014/Pages/samrad-for-vattenforvaltning.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2014/Pages/samrad-for-vattenforvaltning.aspx
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Samrådshandlingarna finns tillgängliga hos länsstyrelser och kommuner inom 

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

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

 

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

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

hörnstenarna i arbetet med vattenförvaltningen. Därför hålls samråd inför större 

beslut i viktiga och övergripande frågor. 

 

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

höra ifrån dig. 

Tillsammans värnar vi vattnets värden! 

Mer information om samrådsperioden och våra dokument hittar du under 

Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015. 

 

Ordföranden meddelar i mail 2014-12-19, som finns i diariet med samma datum, 

till Pernilla Landin att Kustmiljögruppen kommer att vara representerad genom 

sin ordförande på samrådsmötet i Kalmar den 11 februari 2014. 

 

Presidiets föreslår styrelsen att besluta att 

 Kustmiljögruppens skall vara representerad vid detta samråd av John 

Bräutigam och Pia Prestel. 

 

 

§ 15027 Planering av ”Vårträff 2016” i samband med miljökonferens á la grand 

  Presidiet har lite konturlöst även börjat fundera över den kommande 

                miljökonferensen á la grand som kommer planerat att gå av stapeln i maj 2016. 

  En av flera infallsvinklar som kommit upp till ytan är, att i samverkan med Lena 

            Ovesson göra en gemensam konferens på temat ”Hållbar kommun” – vattnets 

                avgörande betydelse för de tre hörnstenarna miljö, näringsliv och samhälle. 

  Klicka på den blå länken nedan för att ta del av hur långt projektet framskridit. 

  http://www.kustmiljogruppen.org/planering-av-vartraff-2016-i-samband-med- 

                      miljokonferens-a-la-grand/  

 

 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/samrad-andra-forvaltningscykeln
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/samrad-andra-forvaltningscykeln
http://www.kustmiljogruppen.org/planering-av-vartraff-2016-i-samband-med-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20miljokonferens-a-la-grand/
http://www.kustmiljogruppen.org/planering-av-vartraff-2016-i-samband-med-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20miljokonferens-a-la-grand/
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Presidiets förslag till dagordning - Informationsärenden §§ 15028 – 15039 

 

§ 15028 Uppdatering av hemsidan 

 Sekreteraren meddelar att hemsidan har inför årsskiftet genomgått en årlig 

               uppdatering med inläggning av nya sidor för verksamhetsåret 2015 vad avser… 

 Aktuella projekt/planer 

- Vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde – steg 2 

- Länsstyrelsens pilotprojekt om ”Tunnskiktsmuddring i den delvis 

  instängda viken i Södra Kärr mellan Nötholmen och fastlandet 

- Förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening 

- Samprojekt för ”Hållbar kommun” - ” – vattnets avgörande betydelse för 

  de tre hörnstenarna miljö, näringsliv och samhälle. 

- Samråd med Länsstyrelsen om förnyat femårigt -2016-2020- miljötillstånd 

  för vassklippning i Torsås kommun. 

 Bakgrund, 17 medlemsföreningar har blivit 16 

 Diarium 

 Medlemsföreningar från norr till söder med karta över kustremsan, 17 

medlemsföreningar har blivit 16 

 Nyhetsbrev 

 Protokoll 

 Tidningsartiklar 

 

Härutöver har hemsidan uppdaterats med anledning av de beslut som 

föreningsstämman fattade 2014-11-22, vad avser… 

 Styrelse 

 Revision 

 Stadgar 

 Valberedning 

 Verksamhetsplaner 

 Verksamhetsbudgetar 
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Kvarstående uppgifter under linjalrubriken Om oss/medlemsföreningar på 

hemsidan är… 

 Ny kontaktperson för Djursviks Stugförening 

 

§ 15029 Kalmasundskommisionen 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkommande 

ärenden sedan föregående sammanträde 2014-11-26. 

 

2015-01-14 

Sekretariatet översänder mail (PDF) för handläggning till John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med anledning av att Anna Thore, 

hållbarhetsstrateg vid WSP Environmental tillsänt Karl-Gustaf (Kåge) 

Eklund, sekreterare i Kustmiljögruppen mail. 

 

2015-01-09 

Sekretariatet besvarar via mail (PDF) John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförandes fråga, om mail inkommit från Linda Hedlund, LRF per den 5 

januari 2015 vad avser ”Blå tillväxt” från Anna Thore, Hållbarhetsstrateg 

WSP Environmental. Mail korrespondensen omfattar 38 sidor, varför 

ordföranden förklarar densamma som avslutad vad avser diarieföring. 

2015-01-09 

Sekretariatet besvarar via mail (PDF) John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförandes fråga, om mail inkommit från Linda Hedlund, LRF per den 5 

januari 2015 vad avser ”Blå tillväxt” från Anna Thore, Hållbarhetsstrateg 

WSP Environmental. Mail korrespondensen omfattar 38 sidor, varför 

ordföranden förklarar densamma som avslutad vad avser diarieföring. 

 

2015-01-08 

Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam avger via mail (PDF) med 

rubriken ”Yttrande över skrivarmedel Plattform för blå tillväxt” (PDF) till Anna 

Thore, miljöstrateg vid WSP Environmental. 

2015-01-08 

Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam avger via mail (PDF) med 

rubriken ”Yttrande över skrivarmedel Plattform för blå tillväxt” (PDF) till Anna 

Thore, miljöstrateg vid WSP Environmental. 

 

2015-01-07 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Blå tillväxt – utkast yttrande” till Anna Thore, 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ansokan-om-skrivarmedel-via-LIFE.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ansokan-om-skrivarmedel-Bla-malvaxt-38-sidor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ansokan-om-skrivarmedel-Bla-malvaxt-38-sidor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Yttrande-over-skrivarmedel-Plattform-for-bla-tillvaxt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Yttrande-Torås-Kustmiljögrupp-ang.-Blå-agenda-2015-01-08.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Yttrande-over-skrivarmedel-Plattform-for-bla-tillvaxt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Yttrande-Torås-Kustmiljögrupp-ang.-Blå-agenda-2015-01-08.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Remissvar-Plattform-for-hallbar-bla-tillvaxt-ansokan-skrivarmedel.pdf
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Hållbarhetsstrateg WSP Environmental i bifogad fil… 

# ”Yttrande Blå agenda”. 

2015-01-05 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Linda Hedlund, 

LRF med rubriken ”Deltagande i Plattform för hållbar blå tillväxt”. 

2015-01-03 

Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund, ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse 

översänder via mail (PDF) remissvar/reflektioner med rubriken ”Deltagande 

i Plattform för hållbar blå tillväxt” (PDF) enligt ordförandens önskemål som 

återfinns i diariet 2014-12-30. 

 

2014-12-30 

Inkommer vidarebefordrad mailkorrespondens (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Utkast för skrivarmedel till 

Östersjöinitiativets ansökan till LIFE”. Ordföranden ber om 

styrelseledamöternas synpunkter på dokumentet ”Plattform för hållbar blå 

tillväxt” (PDF) senast den 11 januari 2015. 

 

2014-12-19 

Inkommer kopia av mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”God Jul till 

Kalmarsundskommissionen” med anledning av det informationsbrev som 

skickats av Anna Thore, Hållbarhetsstrateg WSP Environmental. 

 

2014-12-15 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands vattenråd 

med rubriken ”Inbjudan till Vattendagen 2015 den 4 februari på SLU! Se 

även inkommen handling i diariet 2014-12-09. 

 

2014-12-12 

Inkommer kopia av mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Check this! We are presenters 

on a HELCOM seminar 12 feb 2015 in Stockholm” i en bifogad fil… 

# Invitation to Seminar on Sea-based methods to reduce consequences of 

eutrophication. (PDF) 

 

2014-12-09 

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

ordförande med rubriken ”Inbjudan till Vattendagen 2015, den 4 februari på 

SLU!” Senaste dag för anmälan 2015-02-03. Se även inkommen handling i 

diariet 2014-12-15. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Yttrande-Bl-Ñ-agenda-2015-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Deltagande-i-Plattform-for-bla-tillvaxt1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Remissvar-reflektioner-Plattform-for-hallbar-bla-tillvaxt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Deltagande-i-Plattform-för-hållbar-blå-tillväxt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Deltagande-i-Plattform-för-hållbar-blå-tillväxt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Skrivarmedel-till-OIs-ansökan-till-LIFE.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Ans-Âkan-skrivarmedel-utkast-141222.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Ans-Âkan-skrivarmedel-utkast-141222.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/God-Jul-till-Kalmarsundskommissionen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Inbjudan-till-vattendagen-2015-den-4-februari-pa-SLU.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/HELCOM-seminar-2015-02-12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/3-28-SE-_Invitation-to-Seminar-on-Sea-based-methods-to-reduce-consequences-of-eutrophication.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/3-28-SE-_Invitation-to-Seminar-on-Sea-based-methods-to-reduce-consequences-of-eutrophication.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Inbjudan-till-Vattendagen-2015-02-04-pa-SLU.pdf
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2014-12-04 

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

ordförande med rubriken ”Deltagande i EU-projektet WaterNets” (PDF) som 

utgör Kustmiljögruppens remissvar/yttrande (PDF) till Regionförbundet i 

Kalmar län och Kalmarsundskommissionen. 

 

2014-12-04 

Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund, ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse 

översänder via mail (PDF) remissvar/reflektioner med rubriken ”Deltagande 

i EU-projektet WaterNets – reflektioner”! (PDF) enligt ordförandens 

önskemål som återfinns i diariet 2014-12-02. 

 

2014-12-02 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Kriterier för vattenråd i Water Nets” för kännedom och 

eventuella förslag/reflektioner till styrelsens ledamöter i bifogad fil… 

# Water Nets pilotområde. (PDF) 

 

2014-11-26 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Minnesanteckningar KSK, nu 

med fullständig deltagarlista” samt en bifogad fil… 

# Minnesanteckningar styrgrupp 2014-11-18. (PDF) 

Se även inkommen handling i diariet 2014-11-24. 

 

2014-11-24 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Minnesanteckningar KSK, nu 

med fullständig deltagarlista” samt en bifogad fil… 

# Minnesanteckningar styrgrupp 2014-11-18. (PDF) 

 

 

§ 15030 Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

2014-12-17 

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

ordförande med rubriken ”Naturvårdsbränning” som erhåller svar från Erik 

Nordlind, naturenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län. Se även inkommen 

handling i diariet 2014-12-12. 

 

2014-12-12 

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

ordförande med rubriken ”Naturvårdsbränning”, som tillsänts Erik Nordlind, 

Länsstyrelsen i Kalmar län. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Deltagande-i-EU-projekt-WaterNets-remissvar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Tors+Ñs-Kustmilj+Âgrupp-Deltagande-i-EU-projektet-WaterNets-yttrande-2014-12-04.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Deltagande-i-EU-projektet-WaterNets-reflektioner.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Deltagande-i-EU-projektet-WaterNets-Kages-yttrande.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Deltagande-i-EU-projektet-WaterNets-Kages-yttrande.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kriterier-for-vattenrad-i-Water-Nets.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kriterier-for-vattenrad-i-Water-Nets1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Minnesanteckningar-KSK-nu-med-fullstandig-deltagarlista-styrgruppsmote-2014-11-18.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Minnesanteckningar-styrgrupp-20141118.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Minnesanteckningar-KSK-nu-med-fullstandig-deltagarlista.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Minnesanteckningar-styrgrupp-20141118.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Sv-Naturvardsbranning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Naturvardsbranning.pdf
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§ 15031 Vattenrådet 

 

 2014-12-19 

      Inkommer kopia av mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, 

                  Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”inbjudan och program till 

                 samrådsmöten”, som meddelar Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, 

                att Kustmiljögruppen kommer att vara representerad genom sin ordförande 

                  på samrådsmötet i Kalmar den 11 februari 2014. 

2014-12-18 

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

rubriken ”Vattenvårdsplan 2014-2018″ är nu antagen. Vattenvårdsplanen 

hittar Du på kommunens hemsida på 

länken http://www.torsas.se/vatten.aspx eller direkt via denna 

länk http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6

v/planer/vattenvardsplan%20for%20torsas%20kommun.pdf 

 

2014-12-10 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”Anteckningarna från senaste styrelsemötet i 

Vattenrådet”. Minnesanteckningarna återfinns på länken… 

# http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/ 

 

2014-12-06 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till berörda ledamöter av 

Kustmiljögruppens styrelse information om, att protokollet (PDF) från 

styrelsens telefonsammanträde – per capsulam – den 4 december 2014 nu 

är justerat. 

 

2014-12-06 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till berörda ledamöter av 

Kustmiljögruppens styrelse information om, att protokollet (PDF) från 

styrelsens ordinarie sammanträde den 26 november 2014 nu är justerat. 

 

2014-12-06 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) beslut från styrelsens sammanträde 

den 26 november 2014 till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet i 

bifogade filer… 

# § 14199, 2014-11-26 Kalmarsundskommissionen. (PDF) 

# § 14201, 2014-11-26 Förstudie av ett helhetstänk för Grisbäcken. (PDF) 

# § 14202, 2014-11-26 Vattenvandring Kärrabo Kustvårdsförening. (PDF) 

# § 14205, 2014-11-26 Kustmiljögruppens representation i Vattenrådet. 

(PDF) 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Inbjudan-och-program-till-samradsmoten-Vattenmyndigheterna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Vattenvardsplan-2014-2018-ar-nu-antagen.pdf
http://www.torsas.se/vatten.aspx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anteckningar-styrelsemote-2014-11-27.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Expediering-av-protokoll-per-capsulam-2014-12-04.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Protokoll-fört-vid-telefonkonferens-med-styrelsen-2014-12-051.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Expediering-av-protokoll-2014-11-26.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Styrelseprotokoll-2014-11-26-slutversion.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Exp-av-§§-2014-11-26-till-Pernilla-Landin.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/§-14199-Kalmarsundskommissionen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/§-14201-2014-11-26-Forstudie-av-ett-helhetstank-för-Grisbacken1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/§-14202-2014-11-26-Vattenvandring-Karrabo-Kustvardsforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/§-14205-2014-11-26-Kustmiljogruppens-representation-i-Vattenradet1.pdf
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2014-12-04 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Havs- och vattenforum 2015 – boka 26-27 maj i din kalender. 

 

2014-12-03 

Inkommer mail (PDF) från Annika Persson-Åberg, energi- och 

klimatrådgivare vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun med 

reviderade uppgifter om länkrubrik till Vattenvårdsprojekt 

2015. http://www.torsas.se/projekt/Vattenvardsprojekt-2015.aspx 

 

 

 

§ 15032 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt 

2015-01-07 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med anledning av sekretariatets förfrågan med rubriken 

”Tacksam för spontan respons – delprojekt 01 Badudden, Bergkvara”. 

2015-01-07 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) förfrågan till John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande och Gunnar Larsson, kontaktperson för 

Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ”Tacksam för spontan respons – 

delprojekt 01 Badudden, Bergkvara”. 

 

2014-12-18 

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

rubriken ”Liten sammanställning om det lilla jag vet om projektförfrågan från 

Länsstyrelsen” jämte bifogad fil… 

# Sammanställning efter samtal med Länsstyrelsen. (PDF) 

 

2014-12-06 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) beslut från styrelsens sammanträde 

den 26 november 2014 till Kärrabo Kustvårdsförening i bifogad fil… 

# § 14202, 2014-11-26 Vattenvandring Kärrabo Kustvårdsförening. (PDF) 

 

2014-12-06 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) beslut från styrelsens sammanträde 

den 26 november 2014 till Södra Kärr Samfällighetsförening i bifogad fil… 

# § 14201, 2014-11-26 Förstudie av ett helhetstänk för Grisbäcken. (PDF) 

 

2014-11-26 

Inkommer kopia av mailkorrespondens (PDF) mellan Gunnel Göstasson, 

ordförande i Gunnarstorps Miljöförening och John Bräutigam, ordförande i 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Havs-och-vattenforum-2015-boka-26-27-maj.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Test-av-mailadresserna.pdf
http://www.torsas.se/projekt/Vattenvardsprojekt-2015.aspx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Tacksam-for-respons-delprojekt-01-Badudden-Bergkvara1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Tacksam-for-respons-delprojekt-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Liten-sammanstallning-om-projektforfragan-fran-Lansstyrelsen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Ang+Ñende-projekt-som-l+ñnsstyrelsen-+ñr-inblandade-i-och-som-de-gjort-en-ans+Âkan-f+Âr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Expediering-av-§-14202-2014-11-26.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/§-14202-2014-11-26-Vattenvandring-Karrabo-Kustvardsforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Expediering-av-§-14201-2014-11-26.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/§-14201-2014-11-26-Forstudie-av-ett-helhetstank-för-Grisbacken.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Omhandertagande-av-vass.pdf
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Kustmiljögruppen med rubriken ”Omhändertagande av vass”. 

 

2014-11-25 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Omhändertagande av vass”. 

 

2014-11-25 

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

ordförande som i samtal med Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

diskuterat ett upplägg för att kunna söka bidrag från Brandstodsbolagets 

stiftelse i Torsås kommun. Till mailet bifogas ett utkast om ”Ansökan om 

bidrag från Brandstodsbolagets stiftelse”. (PDF) 

 

2014-11-24 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Svar på din fråga till 

Livsmedelsverket – dnr. U-43097″ angående kemiska bekämpningsmedel i 

brunnar. 

 

2014-11-24 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert med rubriken ”Ansökan” som 

varit i kontakt med Mats Ohlsson på Länsförsäkringar angående bidrag från 

Brandstodsbolagets stiftelse. Mats O anger i sitt svar de kriterier som 

ansökan om bidrag måste uppfylla. 

 

2014-11-24 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till samtliga ledamöter och ersättare i 

styrelsen med rubriken ”Ansökan om bidrag från Brandstodsbolagets 

stiftelse”, som renderar positiv respons och en mailkorrespondens under 

den 25 november. 

 

 

§ 15033 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen 

2015-01-08 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Åtgärder vid Emnabo grundvattenförorening” jämte en 

bifogad fil… 

# Slutrapport – Huvudstudie Emnabo, Bekämpningsmedel i grundvatten, 

Torsås kommun, 2004-12-15. 

 

2014-11-26 

Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppen 

ordförande med rubriken Bergkvara avloppsreningsverk med bifogade 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Omhändertagande-av-vass.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Brandstodsbolaget.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Ans+Âkan-om-bidrag-fr+Ñn-Brandstodsbolagets-stiftelse.-Utkast-2014-11-25.JB_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Ans+Âkan-om-bidrag-fr+Ñn-Brandstodsbolagets-stiftelse.-Utkast-2014-11-25.JB_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kemiska-bekampningsmedel-i-grundvatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Ansokan-Brandstodsbolaget.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Ansokan-om-bidrag-fran-Brandstodsbolaget.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Atgarder-vid-Emnabo-grundvattenförorening1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Huvudstudie_Emnabo-2004-12-15.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Huvudstudie_Emnabo-2004-12-15.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Bergkvara-reningsverk.pdf
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bilagor… 

# Bergkvara avloppsreningsverk – Miljörapport 2013. (PDF) 

# Bilagor nrs. 1-8 till Miljörapport för år 2013. (PDF) 

 

2014-11-24 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”RAPPORT SANERINGSPLAN TORSÅS” (PDF) – 

huvudrapport med analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvatten. 

WSP 2011-10-24 Godkänd av Anders Lidemyr. Övriga bilagor återfinns hos 

Kustmiljögruppens ordförande. 

 

2014-11-24 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”RAPPORT SANERINGSPLAN BERGKVARA (PDF) – 

huvudrapport med analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvatten. 

WSP 2011-10-24 Godkänd av Anders Lidemyr. Övriga bilagor återfinns hos 

Kustmiljögruppens ordförande. 

 

2014-11-24 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”RAPPORT SANERINGSPLAN SÖDERÅKRA” (PDF) – 

huvudrapport med analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvatten. 

WSP 2011-10-24 Godkänd av Anders Lidemyr. Övriga bilagor återfinns hos 

Kustmiljögruppens ordförande. 

 

 

§ 15034 Genomförda samråd med Torsås kommun 

2014-12-19 

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

ordförande med rubriken ”Detaljplan Ragnabo 3.28 – granskning”, som 

meddelar Fredrika Ternelius, planarkitekt och GIS samordnare vid Torsås 

kommun, ett tack för att Torsås Kustmiljögrupp har beretts tillfälle, att yttra 

sig i rubricerat ärende. Vi har inga erinringar. 

 

2014-12-19 

Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) yttrande över detaljplan Ragnabo 

3.28 – granskning till John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande. 

 

2014-12-16 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Fredrika Ternelius, 

planarkitekt/GIS samordnare vid Samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås 

kommun med rubriken DP Ragnabo 3.28 – granskning jämte följande 

bifogade filer… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Bergkvara-RV_milj+Ârapport-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Bilagor-1-8-Bergkvara-ARV-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Saneringsplan-Torsås.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/RAPPORT_Torsås_2011-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Saneringsplan-Bergkvara.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/RAPPORT_Bergkvara_2011-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Saneringsplan-Soderakra.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/RAPPORT_Söderåkra_2011-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Sv-Detaljplan-Ragnabo-3.28-granskning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Sv-DP-Ragnabo-3.28-granskning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/DP-Ragnabo-3.28-granskning.pdf
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# Kungörelse. (PDF) 

# Planbeskrivning Ragnabo 3.28 – grönstråket. (PDF) 

# Planbestämmelser Ragnabo 3.28 – grönstråket. (PDF) . 

# Samrådsredogörelse. (PDF) 

Se även två inkomna handlingar i diariet 2014-12-19. 

 

 

§ 15035 Leader Småland sydost 

 

2014-12-06 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) beslut från styrelsens sammanträde 

den 26 november 2014 till Leader Småland Sydost i bifogad fil… 

# § 14200, 2014-11-26 Kustmiljögruppens deltagande i fokusgruppsarbete. 

(PDF) 

 

2014-11-25 

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

ordförande med rubriken ”Yttrande Lokalt Ledd Utveckling” som avser 

Kustmiljögruppens remissvar (PDF) på Leaders strategidokument 2014-

2020. 

 

2014-11-24 

John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande översänder via mail (PDF) 

med rubriken ”Lokal utvecklingsstrategi för Leader 2014-2020″ till 

Kustmiljögruppens samtliga ledamöter och ersättare. Till mailet bifogas 

Yttrande/Remissvar (PDF) och Remiss utvecklingsstrategi Sydost (PDF). 

 

 

§ 15036 Vision Bergkvara (VB) 

 

2014-12-22 

Inkommer förnyad rättelse via mail (PDF) från Britt-Marie Östman, 

ordförande i Bergkvara Hembygdsgille med rubriken ”Ny e-postadress”. 

 

2014-11-28 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam med rubriken ”Kom på en idé” 

som besvarar Britt-Marie Östmans och Frida Portins idé om att söka EU-

pengar för ett projekt som finner ett miljövänligt och hållbart 

omhändertagande av vassen. Linnéuniversitetet och ev. företag kan ju bli 

positivt inblandade… Något att fundera över. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Ragnabo3.28_GRkungorelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Ragnabo3.28_GRpgb1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Ragnabo3.28_GRpk.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Ragnabo3.28_GRsamr+Ñdsredog+Ârelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Expediering-av-§-14200-2014-11-26.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/§-14200-2014-11-26-Kustmiljogruppens-deltagande-i-fokusgruppsarbete.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Yttrande-Lokalt-Ledd-Utveckling.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Remiss-svarTors+Ñs-Kustmilj+Âgrupp-p+Ñ-Leader-strategidokument-2014-2020-2014-11-24-rev-2014-11-251.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Yttrande-Lokal-utvecklingsstrategi-för-Leader-2014-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Remiss-svarTors+Ñs-Kustmilj+Âgrupp-p+Ñ-Leader-strategidokument-2014-2020-2014-11-24-rev-2014-11-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Remiss-utvecklingsstrategi-Sydost.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Rattad-E-postadress.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kom-pa-en-ide.pdf
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§ 15037 WebbochForm.se 

  

2015-01-12 

Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken 

”Prisförslag mobilanpassad hemsida” 

  

2015-01-07 

Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken 

”Besöksstatistik Kustmiljögruppen.org 2014″ i två bifogade filer… 

# Översikt över målgrupp 2014-01-01 – 2014-12-31. (PDF) 

# Översikt över målgrupp 2014-01-01 – 2014-12-31 jämfört med helåret 

2013. (PDF) 

 

2014-12-22 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken ”Lite av varje på hemsidan” samt en bifogad fil… 

# Sökmotoroptimering. (PDF) 

 

 

§ 15038 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för januari 2015 

 

               Ordföranden ger en kort presentation över innehållet i verksamhetsårets första 

                   Nyhetsbrev. 

 

 

 

§ 15039 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

              hemsidan för perioden 2014-11-22 – 2015-01-22. 

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

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

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

 

Presidiets förslag till dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 15040-15042 

 

§ 15040 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2014-11-22 – 2015-01-22. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Prisforslag-mobilanpasad-hemsida.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Besoksstatistik-Kustmiljogruppen.org-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Analytics-www.kustmiljogruppen.org-ûversikt-Âver-m-Ñlgrupp-20140101-20141231.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Analytics-www.kustmiljogruppen.org-ûversikt-Âver-m-Ñlgrupp-20140101-20141231-20130101-201312311.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Analytics-www.kustmiljogruppen.org-ûversikt-Âver-m-Ñlgrupp-20140101-20141231-20130101-201312311.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Sokoptimering.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Manual-f-Âr-S-Âkmotoroptimering.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014-fr-o-m-2014-07-01/
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-2014-fr-o-m-2014-07-01/  

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

 

2015-01-13 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Kennert Täck med rubriken ”God 

fortsättning”, som avser redogörelse för Bergkvara-dagen 2014 samt en 

bifogad fil… 

# Bergkvaradagen 2014-05-29. (PDF) 

2015-01-11 

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

ordförande med rubriken ”Sponsringskampanj”. 

 

2015-01-11 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Material till styrelseagendan” samt en bifogad fil… 

# Politiskt seminarium 25 februari. (PDF) 

2015-01-07 

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

ordförande med rubriken Leader program. 

2014-12-22 

Inkommer mail (PDF) från Anders Björkman, ordförande i Norragårdens 

Samfällighetsförening med en hälsning om En God Jul och Ett Gott Nytt År. 

2014-12-22 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, ny kassör i Kustmiljögruppen 

fr.o.m. den 1 januari 2015 med rubriken ”Firmatecknares personnummer”. 

 

2014-12-19 

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

ordförande som besvarar Lena Ovesson,  Spring Systems julhälsning – 

”Tack alla ni för trevliga kontakter, samtal och möten vi haft under året”. 

2014-12-19 

Inkommer svarsmail (PDF) från Stellan Hamrin, sakkunnig i miljöfrågor med 

anledning av att sekretariatet översänder Kustmiljögruppens nyhetsbrev för 

december 2014. 

 

2014-12-19 

Inkommer svarsmail (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening 

med anledning av att sekretariatet översänder Kustmiljögruppens 

nyhetsbrev för december 2014. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014-fr-o-m-2014-07-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Bergkvara-dagen-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kennerts-redogorelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sponsringskampanj.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Material-till-styrelseagendan-2015-01-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Politiskt-seminarium-25-februari-till-kallelse-2015-01-221.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Leaderprogram.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Julhalsning-20141.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Firmatecknares-personnummer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Julhalsning-till-Lena-Ovesson.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Svar-pa-Nyhetsbrev-for-dedcember-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Sv-Nyhetsbrev-december-2014.pdf
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2014-12-19 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, ordförande i 

Gunnarstorps Miljöförening med anledning av att sekretariatet översänder 

Kustmiljögruppens nyhetsbrev för december 2014. 

2014-12-19 

Centralt utskick av… 

Nyhetsbrev för december månad 2014 (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. 

 

2014-12-18 

Inkommer mail (PDF)från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

som översänder Nyhetsbrev för december 2014 (PDF) för distribution enligt 

mailinglista. 

 

2014-12-17 

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

rubriken ”Tack för julklappen”. 

 

2014-12-16 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Lena Ovesson, delägare i Spring 

Systems i Torsås med rubriken ”Julhälsning” i en bifogad fil… 

# Julhälsning. (PDF) 

 

2014-12-12 

Sekretariatet översänder för kännedom via mail (PDF) med rubriken 

”Protokoll från Kustmiljögruppens föreningsstämma samt viktig information 

om ”vasslåtter 2015″ med bifogade filer… 

# Anmälan om eget omhändertagande av vass – Miljöföreningens södra 

Ragnabo. (PDF) 

# Anmälan om eget omhändertagande av vass – Djursviks 

Samhällsförening. (PDF) 

# Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma 2014-11-22. (PDF) 

# Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. (PDF) 

# Verksamhetsplan 2015 med flerårsplan 2016-2017. (PDF) 

 

2014-12-06 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande vad avser skrivelse om omhändertagande av slagen vass 2015 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Sv-Nyhetsbrev-december-20141.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-Kustmilj+Âgruppen-december-2014slutlig-version.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-december-2014-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-december-2014-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-december-2014-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-december-2014-ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-for-december-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-Kustmilj+Âgruppen-december-2014slutlig-version1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Tack-for-julklappen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Julhalsning-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Spring-Systems-20141.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Protokoll-foreningsstamma-2014-11-20-+-omhandertagande-av-vass.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmalan-om-eget-omhandertagande-av-vass-Magnus-R3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmalan-om-eget-omhandertagande-av-vass-Magnus-R3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmalan-om-eget-omhanderatagnde-av-vass-Djursvik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmalan-om-eget-omhanderatagnde-av-vass-Djursvik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Protokoll-fört-vid-ordinarie-Föreningsstämma-2014-11-223.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Förslag-till-budget-2015-med-flerårsplan-2016-20173.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Verksamhetsplan-för-åren-2015-20175.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Godkannande-av-vasskrivelse1.pdf
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till medlemsföreningarna. 

 

2014-12-06 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med anledning av sekretariatets förfrågan om textutkast 

avseende omhändertagande av vass 2015, som skall distribueras till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner tillsammans med det justerade 

protokollet från föreningsstämman den 22 november 2014. 

 

2014-12-04 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med rubriken ”Protokoll fört vid telefonkonferens – per capsulam 

– den 4 december 2014″ som meddelar sekretariatet att protokollet (PDF) 

nu är justerat. 

 

2014-12-04 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med rubriken ”Styrelseprotokoll” som meddelar sekretariatet att 

protokollet (PDF) från styrelsens sammanträde den 26 november nu är 

justerat. 

 

2014-12-03 

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

som meddelar sekretariatet, att protokollet från föreningsstämman, lördagen 

den 22 november 2014 är godkänt och kommer att undertecknas samt 

justeras enligt bifogad fil… 

# Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma 2014-11-22. (PDF) 

 

2014-12-01 

Sekretariatet skickar via mail (PDF) till styrelsens samtliga ordinarie 

ledamöter information med rubriken ”Firmatecknare för 2015″, för åtgärd 

under vecka 49. 

 

2014-11-27 

Inkommer mail (PDF) från Stan och Nina Weyns, Miljöförvaltningen, 

Karlshamns kommun och Anna Carnelius, Kalmar kommun samt Susanna 

Minnhagen, Kalmarsundskommissionen, Kalmar kommun med GRATTIS-

hälsningar till årets miljöpristagare 

 

2014-11-26 

Inkommer svarsmail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd och 

Susanne Minnhagen, Kalmarsundskommissionen med GRATTIS-hälsningar 

till årets miljöpristagare. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Godkannande-av-vasskrivelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Styrelseprotokoll-2014-12-041.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Protokoll-fört-vid-telefonkonferens-med-styrelsen-2014-12-053.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Styrelseprotokoll-2014-11-26.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Styrelseprotokoll-2014-11-26-slutversion1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Protokoll-fran-foreningsstamma.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Protokoll-fört-vid-ordinarie-Föreningsstämma-2014-11-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Firmatecknare-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Grattis-till-2014-ars-miljopristagare.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Grattishalsningar-till-miljopris-2014.pdf
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2014-11-25 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Springsystems, Torsås med 

hälsningen ”Stort Grattis till miljöpriset, en värdig vinnare”. 

 

2014-11-25 

Inkommer svarsmail (PDF) från Solbrith och Jan Hellman, revisorer i 

Kustmiljögruppen med GRATTIS-hälsningar till Torsås kommuns miljöpris. 

 

2014-11-25 

Inkommer svarsmail (PDF) från Anders Karlsson, Lindbergs Bygg & Färg 

med gratulationer till utmärkelsen. 

 

2014-11-25 

Centralt utskick av… 

Nyhetsbrev för november månad 2014 (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. 

 

2014-11-25 

Inkommer mail (PDF) från Britt-Marie Östman, sammankallande i 

Kustmiljögruppens valberedning med rubriken ”Valberedningens förslag 

inklusive revisorer” (PDF), som bifogas mailet. 

 

2014-11-25 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Nyhetsbrev november 2014 för distribution”. 

 

2014-11-24 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande som godkänner ”Protokoll fört vid konstituerande 

styrelsesammanträde, 2014-11-22″. (PDF) 

 

2014-11-24 

Inkommer mail (PDF) från Kennert Täck, kassör och styrelseledamot i 

Kustmiljögruppen som meddelar om deltagande i styrelsemötet onsdagen 

den 26 november 2014. 

 

2014-11-23 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Torsås kommuns miljöpris 2014″ samt två bifogade filer… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Stort-Grattis-till-miljöpriset.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Grattishalsning-till-miljopriset.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Grattishalsningar-till-miljopriset.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-Kustmilj+Âgruppen-november-2014-slutlig-version1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-november-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-november-2014-sponsorer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-november-2014-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-november-2014-offentlig-forvaltning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Valberedningens-forslag-inkl-revisorer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/h+Âstm+Âte-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/h+Âstm+Âte-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-for-november.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nyhetsbrev-Kustmilj+Âgruppen-november-2014-slutlig-version.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Konstituerande-sammanträde-2014-11-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Styrelseprotokoll-fört-vid-konstituerande-sammanträde-med-styrelsen-2014-11-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Styrelseprotokoll-fört-vid-konstituerande-sammanträde-med-styrelsen-2014-11-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Anmalan-om-deltagande-i-styrelsemote-2014-11-26.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Torsas-kommuns-miljopris-2014.pdf
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# Torsås-kommun-belönar-miljökämpe. (PDF) 

# Bild: Kustmiljömöte 2014-11-22, Magnus Svensson, Kåge Eklund, 

Christoffer Johansson. 

 

 

2014-11-22 

John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande tillsänder via mail (PDF) 

samtliga deltagande styrelseledamöter sitt tack för en väl genomförd 

Höstträff 2014. 

 

2014-11-22 

John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande tillsänder via mail (PDF) 

valberedningens ledamöter sitt tack för att ni gjort ett bra jobb med att 

rekrytera styrelseledamöter. ”Det finns alla förutsättningar för att vi ska 

kunna driva ett framgångsrikt arbete under 2015″. 

 

2014-11-22 

John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande tillsänder via mail (PDF) 

Christoffer Johansson, Assar Johansson, Martin Storm, Pernilla Landin och 

Britt-Marie Östman sitt tack för att ni deltog i dagens möte med 

Kustmiljögruppen och bidrog mer era presentationer. Jag är glad… 

 

 

§ 15041 Nästa styrelsemöte 

 

Äger rum tisdagen den 17 februari 2015 med början 18.00 hos sekreteraren 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr enligt beslut i styrelsen 

2014-11-26, § 14204. 

 

§ 15042 Mötet avslutas 

 

 

                      John Bräutigam 

Ordförande    Karl-Gustaf Eklund 

    Sekreterare 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Torsås-kommun-belönar-miljökämpe.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Bild-Torsas-kommuns-miljöpris-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Bild-Torsas-kommuns-miljöpris-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Tack-for-idag-Hosttraffen-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Tack-till-valberedningen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Tack-till-forelasarna-Hosttraffen-2014.pdf

