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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 18.00.  

Plats:  Hos sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i 

                          Södra Kärr.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

                       Lena Peribert, kassör 

                          Kennert Täck, ledamot 

                               Pia Prestel, ledamot 

                          Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

  Övriga deltagare:  

                                           Robert Briland, icke tjänstgörande ersättare 

           

§ 15068 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde tisdagen den 17 februari 2015,  

  §§ 15043 - 15067 godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan av 

  sekreteraren. 

 

 

§ 15069 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Med tillägg för ärendena… 

 

- beslutsärende § 15085 – Rekrytering av ny ersättare efter John Gunnar  

  Alexandersson, 

- informationsärende § 15093 – Greppa Näringen 
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Fastställd dagordning - Beslutsärenden §§ 15070 – 15085 

§ 15070 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 15071 Avregistrering av Kustmiljögruppen som arbetsgivare hos Skatteverket. 

§ 15072 Försäkringsfrågor i samband med att Kustmiljögruppen deltar i projekt. 

§ 15073 Planering och genomförande av sponsringskampanj 2015 för verksamhetsåren 

             2016-2018. (Stående beslutsparagraf under verksamhetsåret 2015) 

§ 15074 Sökoptimering på hemsidan. 

§ 15075 Utvärdering av det ”Politiska kvällsseminariet 2015-02-25 om kust-, grund- och 

                     ytvatten i Torsås kommun. 

§ 15076 Medlemsförening i Grisbäck. 

§ 15077 Samråd med Torsås kommun angående omhändertagande av vass inför                

 säsongen 2015.  

§ 15078 Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och omhändertagande samt 

  uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun. 

§ 15079 Yttrande och synpunkter på ”Tematiskt tillägg till översiktsplan för vatten- och 

                avlopp i Torsås kommun”.   

§ 15080 Planering och genomförande av ”Vårträffen 2015” med efterföljande årsmöte 

                    lördagen den 9 maj 2015.                  

§ 15081 Havs- och vattenforums kongress i Göteborg 26-27 maj 2015. 

§ 15082 Kustmiljögruppen deltar i Vatten- och avfallsmässan den 15 maj 2015. 

§ 15083 ”Skogens vatten” – dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet 

                uppströms vattendragen i Torsås kommun. 

§ 15084 Planering och genomförande av ”Höstträffen 2015” senast i november 2015 på 

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

                    bygden”. 

§ 15085 Rekrytering av ny ersättare efter John Gunnar Alexandersson. 

 

    

Fastställd dagordning - Informationsärenden §§ 15086 – 15094 

§ 15086 Vattenrådet. 

§ 15087 Kalmarsundskommissionen. 

§ 15088 Havs- och vattenmyndigheten. 

§ 15089 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt. 

§ 15090 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

§ 15091 WebbochForm.se 

§ 15092 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för februari 2015. 

§ 15093 Greppa Näringen 
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§ 15094 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

              hemsidan för perioden 2015-02-17 – 2015-03-19. 

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

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

 

 

Fastställd dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 15095-15097 

§ 15095 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-02-17 – 2015-03-19. 

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

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

 

§ 15096 Nästa styrelsemöte. 

 

§ 15097 Mötet avslutas. 

 

 

 

Beslutsärenden §§ 15070 – 15083 

 

§ 15070 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

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

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 19 mars 

2015 uppgår till 12755 kronor och att behållningen på föreningens 

fasträntekonto i Swedbank med en löptid på tre månader efter omsättning per 

den 11 februari 2015 uppgår till 145 000 kronor med förfallodag 12 maj 2015.  

Räntesats 0.52 %. 

 

Kassören meddelar även, att handkassan avvecklats och de likvida medlen satts 

in på föreningens företagskonto i Swedbank. 

”Jag stödjer Kustmiljögruppen – för ett gott liv i en livskraftig kommun” är det 

nya initiativ som tagits under 2015 av styrelsen som möjliggör för enskilda 

personer, som värderar, uppskattar och ekonomiskt vill stödja 

Kustmiljögruppens miljöinsatser, att sätta in pengar på föreningens 

företagskonto.  

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
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Sedan föregående styrelsesammanträde har det kommit in följande likvida 

medel… 

- Göran Wahlström, Djursvik, gåva 

- Högalids Folkhögskola, gåva i samband med ordförandens föreläsning. 

Sekreteraren vill särskilt uppmärksamma kassören och styrelsens ledamöter på, 

att i den mån det inte redan inkommit räkningar och/eller fakturor för det 

politiska seminariet den 25 februari 2015 i Olofsgården, så kommer så ske inom 

den närmaste tiden. Exempel på fakturor är lokalhyra från Svenska Kyrkan i 

Torsås pastorat, utlägg för livsmedel gjorda av Pia Prestel och gåvor till 

föreläsare gjorda av ordföranden, informationsmaterial från Webb och Form.se, 

annonskostnader i Barometern-OT, Östran och KLT mm.  

 

Samtliga kostnader som avser det politiska seminariet skall debiteras detta 

konto/kostnadsställe, så att styrelsen kan följa upp och utvärdera vad varje 

verksamhetsaktivitet renderat i kostnader som efter utvärdering kan ställas i 

relation till uppnått resultat.  

 

Se även § 15075 i detta protokoll. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 Sekreteraren skall lägga in gåvogivarnas namn på hemsidan under 

linjalrubriken ”Stöd Kustmiljögruppen”. 

 Lägga ärendet till handlingarna.  

 

 

 

§ 15071 Avregistrering av Kustmiljögruppen som arbetsgivare hos Skatteverket. 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                  sammanträde 2013-12-04 §§ 13255 och 13267. 

Styrelseledamoten Kennert Täck lämnade information om vid föregående 

                  styrelsesammanträde den 17 februari 2015, att Kustmiljögruppen tydligen 

  fortfarande står registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket med allt vad detta 

  innebär i förlängningen. 
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      Med anledning av Kennert Täcks information har sekreteraren gått igenom 

                  gamla protokoll och vad som framkommit och beslutats i dessa protokoll sedan 

               ”Höstträffen 2013” den 26 oktober 2013. 

 I styrelsens protokoll från 2013-12-04, § 13255 framkommer… 

Styrelsen beslutar att 

 

 Kassören skall bevaka och ombesörja inbetalning av dragen preliminärskatt 

och sociala avgifter avseende föreläsningsarvode vid ”Höstträffen 2013” till 

Skatteverket senast i december månad 2013. 

 

 Kassören skall bevaka och ombesörja att kontrolluppgift på utbetalt 

föreläsningsarvode och dragen källskatt skall dels sändas till mottagaren dels 

till Skatteverket vid tidpunkt som gäller för taxeringsåret 2014. 

 

Vidare framkommer i § 13267 i samma protokoll med ärendetexten…  

 

”Skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket med anledning av 

föreläsningsarvode vid Höstträffen 2013”.  

Sekreteraren har av ordföranden fått i uppdrag att kontakta Skatteverket i 

Kalmar om hur en ideell förening som Kustmiljögruppen skall agera, då 

föreningen skall dra preliminärskatt och betala sociala avgifter på det arvode 

som Linnéuniversitetets föreläsare erhöll i samband med ”Höstträffen 2013”, då 

arvodet översteg 999 kronor. 

Presidiet har fyllt i aktuell blankett – Skatter- och avgiftsanmälan - och som 

finns i diariet 2013-11-27 samt överlämnat denna till Skatteverket för 

handläggning. I och med att arvodet utbetalas senast den 29 november 2013, så 

skall inbetalning av dragen källskatt och sociala avgifter ske senast per den 30 

december 2013. 

Kontrolluppgift skall vara inlämnad till Skatteverket med kopia till arbetstagaren 

senast under februari månad 2014. 

Presidiet har till Skatteverket anmält önskemål om, att därefter omedelbart 

avregistreras som arbetsgivare. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ge kassören i uppdrag att bevaka föreningens skyldigheter gentemot 

Skatteverket i detta ärende och vad som framkommer och beslutats i såväl 

denna paragraf ovan som § 13255 i detta protokoll. 
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordföranden är förvånad över att Kustmiljögruppen fortfarande tydligen är 

registrerad som arbetsgivare, då Skatteverket översänt begäran om uppgifter för 

arvoderad personal under inkomståret 2014 mot bakgrund av vad som framgår i 

beslut från styrelsens sammanträde den 4 december 2013. 

 

Ordföranden betonar vikten av att Kustmiljögruppen omgående avregistreras 

som arbetsgivare och mot bakgrund av att nuvarande ledamoten Kennert Täck 

var kassör vid det aktuella tillfället, så bör Kennert Täck kontakta Skatteverket i 

rubricerat ärende. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Kennert Täck ska kontakta Skatteverket och få bekräftelse på att 

Kustmiljögruppen är avregistrerad som arbetsgivare. 

 

 I det fall och mot förmodan Kustmiljögruppen fortfarande är registrerad som 

arbetsgivare så skall Kennert Täck i egenskap av kassör vid den aktuella 

tidpunkten omgående se till att Kustmiljögruppen avregistreras som 

arbetsgivare. 

 

 Återrapportering skall ske vid styrelsen sammanträde den 14 april 2015. 

 

 

 

 

§ 15072 Försäkringsfrågor i samband med att Kustmiljögruppen deltar i projekt 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                      sammanträden 2014-11-26, § 14203 resp. 2015-01-22, § 15004 resp. 

               2015-02-17, § 15046. 

 Vid styrelsens sammanträde den 17 februari 2015, § 15046 framkom följande. 

 

Lena Peribert har till sekretariatet översänt mail 2015-02-09, som återfinns i 

diariet med samma datum, där Lena skriver… 

 

Jag har varit i kontakt med Länsförsäkringar med tre olika handläggare och diskuterat.  
Våra hemförsäkringar täcker inte olycksfall.  
Vi kan teckna en olycksfallsförsäkring för hela styrelsen inkl. ersättare till en 
årskostnad av 2 000 kr alternativt 2 400 kr beroende på vilket alternativ vi väljer. Jag 
tar med underlag till mötet. 
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När det gäller ansvarsförsäkring säger LF efter mycket stötande och blötande med 

flera handläggare att det skulle vara högst osannolikt att vi dvs. Kustmiljögruppen 

skulle få något skadeståndsansvar på oss från tredje part. Vi får diskutera vidare på 

mötet. 

 

Kassören överlämnar offert för Kollektiv olycksfallsförsäkring daterad  

2015-02-03, som gäller i två månader från utskriftsdatum d.v.s. till 2015-04-02, 

vilket ligger efter det datum som styrelsen sammanträder i mars månad. 

Kassören redogör vidare för försäkringens omfattning, dess innehåll, pris för  

7 personer inklusive ersättare, några viktiga begränsningar, gemensamma 

bestämmelser om försäkringsavtalet, gruppavtal och avtalstid, vem kan 

försäkras, pris och betalning, du måste anmäla ändringar, personuppgifter och 

vem som är försäkringsgivare. 

Med hänsyn tagen till ärendets komplexitet föreslår kassören att styrelsens 

ledamöter får till uppdrag, att gå igenom offerten och bilda sig en uppfattning 

om dess legitimitet, så att styrelseledamöterna vid sammanträdet den 19 mars 

2015, kan gå till beslut i detta ärende.  

 

Styrelsen beslutar att 

 I enlighet med kassörens förslag, varför ärendet bordläggs och skall vara 

med på dagordningen vid styrelsens sammanträde torsdagen den 19 mars 

2015. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer. 

 

Sekreteraren har i mail 2015-03-07, som finns i diariet med samma datum, 

2015-03-07 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Kustmiljögruppens kassör Lena 

Peribert med rubriken ”Planering inför nästa styrelsesammanträde”.  

… begärt att få en förklaring till vari skillnaden i olycksfallsförsäkringens 

omfattning är mellan det offererade beloppet 2 000 kronor respektive 2 400 

kronor. 

Svar inkommer från Lena Peribert 2015-03-09, som finns i diariet med samma 

datum, efter det att förnyade kontakter tagits med Länsförsäkringar. 

2015-03-09 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppens 

styrelse med rubriken ”Försäkringsfrågor”. Se även utgående handling i diariet 

2015-03-07. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Planering-infor-nasta-styrelsemote.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/VB-Forsakringsfragor.pdf
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Av Lena Periberts svarsmail framgår att skillnaden i offererat pris beror på 

försäkringsbeloppets storlek 10 resp. 20 prisbasbelopp för medicinsk och 

ekonomisk invaliditet i samband med olycksfall.  

 

Aktuellt prisbasbelopp för 2015 är 44 500 kronor. 

 

Ordföranden framhåller vikten av att styrelsens ordinarie såväl som ersättande 

ledamöter är försäkrade vid olycksfall, när han/hon arbetar ideellt på uppdrag av 

Kustmiljögruppen.  

För att få en uppfattning om Kustmiljögruppens ekonomiska engagemang, då 

det gäller tecknandet av en kollektiv olycksfallsförsäkring för styrelsens 

ledamöter tillfrågas varje deltagande ledamot, om han/hon har en privat 

olycksfallsförsäkring. Av rundfrågningen framgår, att det enbart är ordföranden 

som saknar en privat olycksfallsförsäkring, som har bärighet i att täcka upp 

skador, när ledamot tjänstgör på uppdrag av Kustmiljögruppen. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ge nuvarande kassören Lena Peribert i uppdrag att teckna en 

olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar på de villkor som framgår av 

försäkringsbolagets offert daterad den 3 februari 2015 för 

Kustmiljögruppens ordförande med ett försäkringsbelopp på 20 

prisbasbelopp. 

 

 

 

§ 15073 Planering och genomförande av sponsringskampanj 2015 för verksamhetsåren 

             2016-2018.  

                (Stående beslutsparagraf under verksamhetsåret 2015) 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

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

 

               Vid styrelsens sammanträde den 17 februari 2015, § 15048 framkom följande. 

Presidiet har vid sin överläggning den 30 januari 2015 hos sekreteraren funderat 

vidare på olika möjligheter, att förstärka de ekonomiska musklerna för 

Kustmiljögruppen, förutom den riktade sponsorkampanjen mot gamla och nya 

vänföretag som nu påbörjas, för att förverkliga den tre-åriga verksamhetsplan 

som föreningsstämman har tagit beslut på 2014-11-22, § F1412. 
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Kustmiljögruppens Nyhetsbrev, som utkommer med nio nummer per år, riktas 

till förutom våra kontaktpersoner, vänföretag/sponsorer även till ca 130 

exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter, organisationer och 

allmänhet som är intresserade av vattenfrågor. 

Tanken är att utnyttja Nyhetsbrevet, som en informationslänk till och för att få 

personer att ekonomiskt stödja vår verksamhet genom att det längst ner på sista 

sidan i Nyhetsbrevet finns uppgifter om föreningens bankgironummer till vilket 

alla personer är välkomna att ge sitt bidrag. 

 

Personer som ger ett valfritt belopp till Kustmiljögruppens verksamhet kommer 

under förutsättning att de vill med beaktande av PUL, att finnas angivna på 

hemsidan under linjalrubriken ”Stöd Kustmiljögruppen” med underrubriken 

”Jag stödjer Kustmiljögruppen - för ett gott liv i en livskraftig kommun”.  

Klicka på länken nedan för att ta del av presidiets tankar.  

                      http://www.kustmiljogruppen.org/jag-stoder-kustmiljogruppen-for-ett-gott-liv-i- 

                      en-livskraftig-kommun/  

 

Styrelsen beslutar att 

 De kommande Nyhetsbreven på sista sidan längst ner skall vara försedd med 

en bankgiro inbetalningstalong, där mottagaren av Nyhetsbrevet har 

möjlighet att skänka ett valfritt belopp till föreningens verksamhet.  

 De personer som ger ett valfritt belopp till Kustmiljögruppens verksamhet 

kommer under förutsättning att de vill med beaktande av PUL, att finnas 

angivna på hemsidan under linjalrubriken ”Stöd Kustmiljögruppen” med 

underrubriken ”Jag stödjer Kustmiljögruppen - för ett gott liv i en livskraftig 

kommun” 

 Det åligger kassören att till webbansvarig lämna uppgifter med namn på de 

personer som gett ett frivilligt belopp till Kustmiljögruppens verksamhet för 

inläggning på hemsidan under linjalrubriken ”Stöd Kustmiljögruppen/Jag 

stödjer… 

 I det kommande sponsringsarbetet riktat mot företag/sponsorer skall Kennert 

Täck fungera som projektledare med beaktande av hela styrelsen som en 

kollektiv samlande resurs för ett gott resultat. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

http://www.kustmiljogruppen.org/jag-stoder-kustmiljogruppen-for-ett-gott-liv-i-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20en-livskraftig-kommun/
http://www.kustmiljogruppen.org/jag-stoder-kustmiljogruppen-for-ett-gott-liv-i-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20en-livskraftig-kommun/
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I det kommande sponsringsarbetet riktat mot såväl gamla som nya 

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

till utgåva nr 4, våren 2015… 

 

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

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

förbindelse/utfästelse med att sponsra Kustmiljögruppen med ett angivet belopp 

uttryckt i kronor, 

 … på sista sidan där Kustmiljögruppens medlemsföreningar från norr till söder 

  finns uppräknade. 

I detta arbete med att uppdatera förteckningen av medlemsföreningar redogör 

ordföranden för de relevanta kontakter som förts för att bringa reda i vilka 

föreningar i den norra delen av Torsås kommun, som verkligen är medlemmar i 

Kustmiljögruppen och/eller kan tänka sig att bli medlemmar. 

Så här långt kan konstateras att resultatet av dessa kontakter lett fram till att 

någon förening med namnet Djursviks Stugförening inte finns.  

Däremot finns det två föreningar… 

… Kroka Stugägareförening vars ordförande heter Conny Fredriksson 

… Påbonäs Stugförening som f.n. inte har en fungerande styrelse, men där 

kassören heter Göran Gill. 

Som omnämns och som ordföranden fört diskussioner med som skulle passa 

mycket väl in i den geografiska bilden av intresseföreningar för den norra 

kommundelen. 

Detta arbete och dessa kontakter är en förutsättning för att ta fram en reviderad 

infobroschyr, utgåva 4, våren 2015, för att bland annat användas i det strategiska 

kommande sponsringsarbetet. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ordföranden skall till styrelsens sammanträde den 14 april 2015 

avrapportera hur långt arbetet framskridit med att uppdatera 

medlemsförteckningen. 

 Likaså skall en genomgång ske av de ”vänföretag” som nu stödjer 

Kustmiljögruppen samt vilka potentiella ”vänföretagare” som befinner sig i 

”väntrummet”. 
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§ 15074 Sökoptimering på hemsidan. 

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2015-01-22, § 15008. 

Vid styreldens sammanträde den 22 januari 2015, § 15008 framkom bland annat 

följande… 

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 

skapa bättre förutsättningar för att Kustmiljögruppens hemsida skall finnas med 

vid Google sökningar på nätet, som har dessa sökord. 

 Styrelsen beslutar att 

 Ge presidiet i uppdrag att ta fram ytterligare tre ord i ”sökoptimeringen”, så 

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

  

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Presidiet har enligt styrelsens beslut tänkt vidare och lämnar nu förslag på 

ytterligare sökord, som maximalt kan bestå av två ord, enligt nedan, från vilka tre 

kompletterande sökord kan väljas… 

 

# EU:s miljömål 

# kustnära boende 

# biologisk mångfald 

# biotopvård 

# övergödning 

# dricksvattenförsörjning 

# enskilda avlopp 

# reningsverk 
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 Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att sökordet Bergkvara utgår och ersätts med 

 nedan uppräknade och specificerade fyra sökord som all kompletteras till de 

redan angivna sökorden i beslut från den 22 januari 2015, § 15008… 

#    ytvatten 

#      grundvatten 

# näringsläckage 

# kustnära boende 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

§ 15075 Utvärdering av det ”Politiskt kvällsseminariet 2015-02-25 om kust-, grund- och 

                     ytvatten i Torsås kommun. 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

               sammanträden 2015-01-22, § 15011 resp. 2015-02-17, § 15049. 

 Vid styrelsens sammanträde den 17 februari 2015, § 15049 framkom följande. 

Sekreteraren har på ordförandens uppdrag via mail översänt 172 inbjudningar 

inklusive Vision Bergkvaras och Vattenrådets sändlistor, som återfinns i diariet 

2015-01-31 omfattande följande dokument… 

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

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

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

Sekreteraren har vid upprepade tillfällen försökt att komma fram till Ks 

ordförande Henrik Nilsson Bokor och trots löfte om återkoppling på av presidiet 

upprättat förslag till program med hålltider, har så inte skett. 

Förnyad kontakt med kommunledningen kommer att ske under vecka 07 av 

John Bräutigam och återfinns i diariet 2015-02-07. 

2015-02-07 

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

ordförande med rubriken ”Möte tisdag 10 feb kl. 15.00″. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-Politiskt-seminarium-25-februari-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ett-gott-vatten-i-en-h-%C3%91llbar-kommun.-Startmaterial-2015-01-25-inf-%C3%82r-Politiskt-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Slutligt-dokument-Ett-gott-vatten-i-en-h%C3%A5llbar-kommun-matrisbild.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Mote-tisdag-10-feb-kl-15.00.pdf
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Presidiets upprättade förslag till Inbjudan och programblad med uppgifter om 

                     hålltider, föreläsare och de fem frågor som förhoppningsvis skall finna sitt svar 

                under kvällen har bifogats kallelsen. 

Presidiet har även vid sitt sammanträde den 30 januari 2015 tänkt sig följande 

plan för massmediakontakter… 

… Att på kommunens hemsida under ”evenemangskalender” ge information om 

att ”allmänheten” har en öppen inbjuden om deltagande vid Kustmiljögruppens 

politiska seminarium i Olofsgården.  

                   … Ordföranden intervjuas onsdagen den 18 februari av lokalpressen och 

                   berättar med bild om tankarna bakom Kustmiljögruppens initiativ till det 

                  politiska seminariet och förväntningarna på detta.  

… Lördagen den 21 februari, annons i Barometern-OT och Östran som vänder 

sig till allmänheten och ger en kort bakgrund till det politiska seminariet, som på 

förslag utarbetas av John Gunnar Alexandersson med hänsyn till hans gedigna 

kunskaper inom marknadsföring och reklam.  

 

Sekreterarens förslag på checklista har bifogats kallelsen och gås igenom med 

kommentarer och ansvarsområden för styrelsens ledamöter. 

 

Ordföranden berättar även att samtliga fyra föreläsare nu tackat ”ja” till 

inbjudan, där det av programbladet framgår… 

 

# Henrik Nilsson Bokor  Vad säger Översiktsplanen om  

   Ks ordförande                                       kommunens ”vatten” utifrån de fem 

                                                                 frågorna? 

# Hans Larsson  Vad säger Vattenvårdsplanen om 

       BoM nämndens ordförande   kommunens ”vatten” utifrån de fem 

                        frågorna? 

# Christofer Johansson  Politikers möjligheter att arbeta med 

    Ks 2:e vice ordförande                         miljöfrågor i Torsås kommun? 

# Pernilla Landin  Vattenmyndighetens förslag på åtgärds- 

    Sekreterare i Vattenrådet                       program 2015-2021, utifrån ett 

    Miljöinspektör                                     kommunalt perspektiv! 

 

Intill dagens sammanträde har 16 deltagare anmält sig, inkluderande föreläsare 

och styrelsens ledamöter. 

 

Ordföranden kan konstatera, att det som rimligen står i Kustmiljögruppens makt 
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i form av planering, organisation och förberedelser nu ligger på plats, men där 

antalet deltagare hitintills klart ligger mycket under de 60 personer som satts 

som mål för seminariet. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Utvärdering av det politiska seminariet skall ske vid styrelsens sammanträde i 

mars månad 2015. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren meddelar, att det totala antalet personer som deltog i det politiska 

seminariet den 25 februari 2015 på Olofsgården utgjorde 45 personer varav… 

 5 var föreläsare, 7 representanter från Kustmiljögruppen, 9 politiker, 9 

personer från medlemsföreningarna, 11 från allmänheten och 4 tjänstemän. 

En samlad redovisning av det politiska seminariet återfinns i sin helhet på 

hemsidan i vårt dokumentarkiv/genomförda planer. Klicka på länken nedan för 

att ta del av materialet.  

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

kvallsseminarium-om-kust-grund-och-ytvatten-i-torsas-kommun-onsdagen-den-

25-februari-2015/  

Med hänsyn tagen till beslutsparagrafens rubrik, så skall utvärdering ske av de 

gjorda insatserna utifrån frågeställningarna nedan. 

 Vad tog vi med oss som styrelse för erfarenheter från det politiska 

seminariet? 

Den allmänna känslan hos styrelsens ledamöter som redovisades och som 

kom till uttryck under dagens sammanträde var att den nya politiska 

ledningen med sex partier från vänster till höger ännu inte hunnit formera en 

konsistent strategi för kommunens miljöfrågor i allmänhet och 

vattenfrågorna i synnerhet, trots att seminariet handlade om vattnets 

avgörande betydelse för ett gott liv i en livskraftig kommun.  

 Fick vi svar på våra frågor om ”kust-, grund- och ytvattnets” stora betydelse 

för ett gott liv i en livskraftig kommun? 

Den allmänna känslan hos styrelsens ledamöter som redovisades och som 

kom till uttryck under dagens sammanträde var att svaret måste betraktas 

som ”tveksamt”. Tveksamt för att det saknades en tydligt politisk 

viljeinriktning kring de fem frågor som seminariets målsättning var att få 

svar på. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/genomforda-projekt/politiskt-kvallsseminarium-om-kust-grund-och-ytvatten-i-torsas-kommun-onsdagen-den-25-februari-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/genomforda-projekt/politiskt-kvallsseminarium-om-kust-grund-och-ytvatten-i-torsas-kommun-onsdagen-den-25-februari-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/genomforda-projekt/politiskt-kvallsseminarium-om-kust-grund-och-ytvatten-i-torsas-kommun-onsdagen-den-25-februari-2015/
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 Vad kunde vi som styrelse gjort bättre? 

Utifrån de ideella personella och ekonomiska resurser som föreningen 

förfogar över är det styrelsens samlade uppfattning, att det endast på 

marginalen så kunde det politiska seminariet gjorts bättre, då det gäller 

planering, tagna kontakter med föreläsarna samt själva genomförandet. 

 

 Varför nåddes inte målet med sextio deltagande? 

Detta kvantitativa mål -60 deltagande- är ju givetvis svårt att ge ett entydigt 

svar på. Några fakta kan dock lyftas fram för att få ett tänkt svar. Totalt hade 

sekretariatet skickat ut 172 inbjudningar inklusive Vattenrådets- och Vision 

Bergkvaras sändningslistor. I de nya kommunfullmäktige finns det totalt 35 

ledamöter varav 9 politiker hörsammat Kustmiljögruppens inbjudan. På 

samma sätt deltog 4 tjänstemän från Torsås kommun, trots att informationen 

gått ut via tre tidningsartiklar i lokalpressen, annons i Barometern-OT och 

Östran samt kommunens egen evenemangskalender. 

 

 Motsvarade de personella och ekonomiska insatserna det reala utfallet? 

Kassören Lena Peribert har inte fått in alla fakturor som berör 

kvällsseminarit, varför det inte går att göra en korrekt utvärdering i nuläget. 

En överslagsberäkning pekar mot en ca-kostnad på 3 000 kronor. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Att lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

§ 15076 Medlemsförening i Grisbäck 

 Se även tidigare ärendebeskrivning och beslut som berör detta ärende från 

                   styrelsens sammanträde 2015-01-22, § 15015. 

 I § 15015 framkommer bland annat följande… 

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 under vintern/våren 2014 och Kennert Täck har 

upparbetat en namngiven kontakt – Frank Åberg - i Grisbäck som eventuellt 
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skulle kunna tänka sig att bilda en kustmiljöförening/medlemsförening, då det 

nu finns en ny styrelse i Grisbäck. 

 

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

för att vi redan under januari månad 2015 kan ta kontakt med två potentiella nya 

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

om medlemskap i Kustmiljögruppen kunna 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 protokoll 

från den 22 januari 2015. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge Kennert Täck i uppdrag att kontakta Frank Åberg, Grisbäck för att ta 

reda på det konkreta intresset för att bli en medlemsförening i 

Kustmiljögruppen. 

 

 Ge Kennert Täck i uppdrag att arrangera och inbjuda till ett arbetsmöte 

mellan John, Bräutigam, Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Kennert Täck och 

Frank Åberg under april månad 2015. 

 

 

 

§ 15077 Samråd med Torsås kommun angående omhändertagande av vass inför 

               säsongen 2015 

  Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                sammanträden 2014-08-28, § 14125 resp. 2014-09-23, § 14126 resp.  

                    2015-01-22, § 15013 resp. 2015-02-17, § 15050. 

 

  Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2015, § 15013 framkom följande. 

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

byggnadschef i Torsås kommun onsdagen den 14 januari på kommunhuset i 

Torsås, varvid det upprättades ett PM av John Bräutigam, som återfinns med 

tillhörande mailkorrespondens i diariet 2015-01-22. 

  

2015-01-22 

Inkommer kopia av mailkorrespondens (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Omhändertagande av vass” jämte 

en bifogad fil… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Omhandertagande-av-vass-2015-01-22.pdf
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# Vass-slåtter och omhändertagande av vass. (PDF) 

   

Ordföranden redogör inför styrelsen resultatet av det förda samtalet i upprättat 

PM med tillhörande mailkorrespondens enligt ovan och bekräftar att det 

upprättade PM:et är just ett PM, som styrelsens ledamöter har full rätt att lämna 

sina synpunkter och tankar på. 

  Ledamöterna i BoM-nämnden har fått upprättat PM, vilket kommer att 

                    diskuteras i nämnden, allt enligt ledamöternas egna önskemål. 

 

    Styrelsen beslutar att 

 Ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse har rätt att lämna sina synpunkter 

och tankar i upprättat PM intill den 10 februari 2015, då kallelse till 

styrelsesammanträde skall expedieras av sekreteraren. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 17 februari 2015, § 15050 framkom följande. 

 

I enlighet med styrelsens beslut från den 22 januari 2015, så har ledamöterna Pia 

Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) avlämnat sina tankar och synpunkter på 

upprättat PM, som återfinns i diariet 2015-02-09. 

 Ordföranden redogör vidare för, att Martin Storm, samhällsbyggnadschef i 

Torsås kommun har under måndagen den 16 februari återkommit efter den 

mailkorrespondens som skedde 2015-01-22 och som finns i noterat i ärende- 

beskrivningen ovan. Av samtalet framgår att BoM-nämnden inte i sak har något 

att erinra mot det PM som John Bräutigam har upprättat. 

  Ordföranden har tagit del av Pia Prestels och Kåge Eklunds utarbetade förslag 

                      till text som är utarbetad som ett samråd med tydliga aktörer/parter kopplade till 

                    ansvarsområden, som förutsätter godkännande av såväl BoM-nämnden såväl 

   som Kustmiljögruppens medlemsföreningar, innan det kan godkännas och träda 

               ikraft före den 16 juli 2015. 

  Styrelsen beslutar  

 Att ordföranden intill sammanträdet i april månad 2015 skall till styrelsen 

framlägga ett framförhandlat dokument - samråd eller motsvarande – med 

BoM i Torsås kommun, som på ett ekonomiskt och tillförlitligt sätt beaktar 

alla miljöfaktorer, då det gäller omhändertagande av vass inför säsongen 

2015 för Kustmiljögruppens medlemsföreningar. 

 Vidare att det framförhandlade dokumentet, godkänt av såväl BoM-nämnden 

i Torsås kommun såväl som medlemsföreningarna i Torsås Kustmiljögrupp, 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-omh-ñndertagande-av-vass-2015-01-152.pdf
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är en förutsättning för att planering och genomförande av vasslåtter 2015 

över huvud taget kan bli möjligt med hänsyn tagen till Kustmiljögruppens 

schemaläggning och samordningsansvar. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Ordföranden har i mail 2015-02-25, som finns i diariet med samma datum 

översänt efter bearbetning Kustmiljögruppens förslag till samråd om att ta hand 

om slagen vass. 

2015-02-25 

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

ordförande med rubriken ”Omhändertagande av vass” jämte en bifogad fil, som 

efter bearbetning utgör Kustmiljögruppens förslag till samråd om att ta hand om 

slagen vass… 

# Kustmiljögruppens förslag 2015-02-09 till samråd, som avser omhändertagande 

av slagen vass. (PDF) 

Svar och återkoppling inkommer 2015-03-07, som finns i diariet med samma 

datum, från Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun. 

2015-03-07 

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

ordförande med rubriken ”Omhändertagande av vass” avseende 

mailkorrespondens med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun. 

I kommunens svar lyfts följande argument fram… 

  

Jag är inte riktigt med på skrivningen. Det är mer ett avtal mellan två parter och det kan 

vi som tillsynsmyndighet  

inte ingå. Jag tycker den förra skrivningen var bättre på så sätt att den redogjorde för 

faktiska förhållanden och inte  

utfästelser för framtiden. Kan tillägga att de svar vi fått politikerna var att förra 

skrivningen var bra! (med  

tillägget att det skulle anmälas innan vasslåttern). Mellanlagringen kan ske i 3 år om jag 

förstått det rätt. 

Med anledning av Martin Storms mailsvar 2015-03-07 till ordföranden, omarbetas 

samrådet till ett PM, som översänds till Torsås kommun 2015-03-19 och som 

finns i diariet med samma datum, för underskrift.  

 

2015-03-19 

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

ordförande med rubriken ”Omhändertagande av vass” jämte en bifogad fil… 

# Vass-slåtter och omhändertagande av vass, utan underskrift. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Omhandertagnde-av-vass-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Samrad-ang-omhandertagande-av-vass-2015-02-0911.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Samrad-ang-omhandertagande-av-vass-2015-02-0911.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vb-Omhandertagande-av-vass-2015-03-07.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Omhandertagande-av-vass-2015-03-19.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-omh-ñndertagande-av-vass-2015-03-19-utan-underskrift.pdf
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Styrelsen beslutar att 

 Sekretariatet skall till medlemsföreningarnas kontaktpersoner översända PM 

avseende Vass-slåtter och omhändertagande av vass, när Martin Storm från 

Torsås kommun och John Bräutigam från Kustmiljögruppen skrivit under 

med sina namn PM:et jämte det följebrev som John Bräutigam skrivit till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner. 

 Upprättat PM mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen blir ett 

ramdokument för Vass-slåtter och omhändertagande av vass för 

medlemsföreningarna med innehållet ”att om medlemsföreningarna hanterar 

Vass-slåttern och omhändertagandet av vass på det sätt som det framgår av 

PM:et, så kommer arbetet med vasslåtter 2015 inte vålla medlems- 

föreningarna några planerade myndighetsöverraskningar”. 

 Vass-slåtter och omhändertagande av vass skall vara med på 

Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015” den 9 maj med egen programpunkt och 

att om det är möjligt så bör Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås 

kommun vara med och leda denna programpunkt tillsammans med John 

Bräutigam. 

 

 

 

§ 15078 Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och omhändertagande samt 

  uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun 

 

 Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

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

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

 

Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2015, § 15014 framkom följande. 

 

Sekreteraren informerar om, att i enlighet med § 15005 i protokollet från den 22 

januari 2015 så är det fr.o.m. 2015-01-01 ledamoten Pia Prestel som är 

koordinator för Vasslåttern 2015 vad avser planering, genomförande och 

utvärdering tillsammans med Assar Johansson, förare av Truxormaskinen. 

Sekretariatet understöder Pia P genom att på föreningens hemsida lägga in 

                  beslut tagna av styrelsen i detta ärende såväl som schema för vasskörd, som 

                   kontinuerligt uppdateras, modifieras och justeras efter väderleksförhållanden 

                 och serviceintervall för Truxorn. 
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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, enligt § 15013 i protokollet från 

den 22 januari 2015. 

 

Vasslåttern inför 2015 års säsong med samråd, planering och genomförande 

kommer vara en av ett fåtal punkter på ”Vårträffen 2015” dagordning, som går 

av stapeln den 9 maj 2015. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Pia Prestel har i enlighet med vad som framgår av ärendetexten ovan börjat att 

arbeta med de åtgärder som styrelsen tagit beslut på, för att i god tid och med 

god framförhållning förbereda dels medlemsföreningarnas kontaktpersoner vid 

”Vårträffen 2015” på kommande års turordningsschema för vasslåtter, dels 

förbereda själva arbetet med vasslåttern för 2015.  

Pia kommer att kontakta medlemsföreningarnas kontaktpersoner och ta reda på 

intresset för ”vasslåtter 2015” samt vilka medlemsföreningar som har godkända 

tillstånd/samråd av Länsstyrelsen i Kalmar län för ”vasslåtter 2015”, ett arbete 

som sker i samverkan med Rune Fransén enligt mail 2015-03-11, som finns i 

diariet med samma datum. 

2015-03-11 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Vassklippning”. 

Pia P har varit i kontakt med Assar Johansson för arbete med och planläggning 

av turordningsschemat avseende ”Vasslåtter 2015”, som kan som förslag vara 

färdigt intill ”Vårträffen 2015” den 9 maj och möta medlemsföreningarnas 

tankar kring förslaget. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

     Arbetet med Vasslåtter 2015 skall ske i enlighet med den redogörelse som 

      Pia Prestel lämnat inför styrelsen. 

 Detta ärende skall vara med på dagordningen vid nästa sammanträde med 

styrelsen den 14 april 2015. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vassklippning-tillstand-Lansstyrelsen.pdf
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§ 15079  Yttrande och synpunkter på ”Tematiskt tillägg till översiktsplan för vatten- och 

avlopp i Torsås kommun” 

 

Sekreteraren meddelar, att det 2015-03-05, inkommer handling från Bygg- och 

Miljönämnden i Torsås kommun med rubriken ”Kungörelse”, som återfinns i 

diariet med samma datum. 

 

2015-03-05 

Inkommer handling per post till Kustmiljögruppens sekretariat med rubriken 

KUNGÖRELSE (PDF) – TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN 

FÖR VATTEN-OCH AVLOPP för yttrande och synpunkter från Bygg- och 

Miljönämnden i Torsås kommun. 

   Av ”Kungörelsen” framgår… 

    Planförslaget omfattar vatten- och avloppsverksamhet för hela Torsås 

    Kommun. 

  En översiktsplan antas alltid medföra betydande påverkan på miljön, hälsan 

                 och hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför en miljö- 

                   konsekvensbeskrivning har upprättats. 

Ett möte för att diskutera, ställa frågor och lämna synpunkter på VA-planens 

innehåll med berörda tjänstemän kommer att hållas den 23 mars 18.00 i foajén i 

Nya kommunhuset, Kalmarvägen 4, Torsås. 

 

Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida www.torsas.se  

Den som önskar handlingar i pappersformat eller som önskar mer information 

kan vända sig till planarkitekt Fredrika Ternelius 0486-332 05 eller VA-chef 

Nina Johansson 0486-332 15. 

  Synpunkter på förslaget kan lämnas till Bygg- och Miljönämnden, Torsås 

                  kommun, 385 25 Torsås eller samhallsbygginfo@torsas.se  

  Synpunkter skall ha kommit in till Bygg- och Miljönämnden senast måndagen 

                    den 4 maj 2015.  

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Sekreteraren meddelar ledamöterna att Kustmiljögruppen översänt via mail  

              2014-03-06 genom sin ordförande John Bräutigam remissvar på ”Tematiskt 

              tillägg till Översiktsplanen – VA-plan, som återfinns i diariet med samma datum. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Tematiskt-tillagg-till-oversiktsplanen-for-vatten-och-avlopp.pdf
http://www.torsas.se/
mailto:samhallsbygginfo@torsas.se
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 2014-03-06 

             Kustmiljögruppen översänder via mail (PDF) via sin ordförande John Bräutigam 

               föreningens remissvar (PDF) på ”Tematiskt tillägg till Översiktsplanen – VA- 

                   plan”. 

 Kustmiljögruppen erbjuds nu möjligheten att ytterligare vid ett möte att diskutera, 

                   ställa frågor och lämna synpunkter på VA-planens innehåll med berörda 

               tjänstemän den 23 mars 18.00 i foajén i Nya kommunhuset, Kalmarvägen 4, 

                 Torsås. 

Ordföranden delger ledamöterna att han tagit del av remissinstansernas tankar och 

synpunkter på det ”tematiska tillägget till VA-planen”.  

Fortfarande är det ”tematiskatillägget till VA-planen” just en plan som namnet 

anger, men anger inte på vilket eller vilka sett som planen skall genomföras.  

 

Enligt kommunens sett att se på det fortsatta arbetet med VA-planen så sker det i 

ett antal steg, där det första nu är att kommunfullmäktige under våren 2015 tar 

beslut om det ”tematiska tillägget till VA-planen”, därefter kommer arbetet att 

inriktas på ett antal åtgärdsplaner för VA-planens realiserande. 

  

 Styrelsen beslutar att 

 Kustmiljögruppen i nuläget inte har mer att tillföra remissarbetet, varför det 

inte känns meningsfyllt ”att tycka till en gång till”. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

§ 15080 Planering och genomförande av ”Vårträffen 2015” med efterföljande årsmöte 

                   lördagen den 9 maj 2015  

 Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

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

                   Vid styrelsens sammanträde den 17 februari 2015, § 15052 framkom följande. 

 Ordföranden meddelar, att Båtklubbens lokal är bokad till lördagen den 9 maj 

  2015. Bekräftelse på denna information återfinns i diariet 2015-02-05. 

 2015-02-05  

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

                Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Båtklubben 9 maj”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Läst-remissvar-tematiskt-tillägg-till-Översiktsplanen-VA.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Remiss-svar-från-Kustmiljögruppen-ang.-Översiktsplanen-Torsås-Kommun-2014-03-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Batklubben-9-maj.pdf
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John Gunnar Alexandersson framför tankar på och önskemål om, att presidiet i sin 

inbjudan till ”Vårträffen 2015” och medlemsföreningarna lyfter fram en central 

och viktig vattenmiljöfråga, som föreningarna skall tänka på och redogöra för den 

9 maj 2015- en vattenmiljöfråga som vi med ”det goda samtalet som grund” kan 

finna koncensus kring.  

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Fastställa presidiets förslag till tidpunkt, plats och ramprogram med tillägg 

för deltagande av Pernilla Landin vad avser ”Vårträffen 2015”. 

 Att sekretariatet upprättar i likhet med tidigare ”Vårträffar” förslag till 

checklista för vilka styrelseledamöter som ansvarar för och gör vad. 

 Detta ärende skall vara med på dagordningen till mars månads styrelsemöte 

med Kustmiljögruppen. 

 

 Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag och med tillägg för John Gunnar 

Alexanderssons tankar på och önskemål om, som framgår av sista stycket på 

föregående sida. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren går igenom ”kallelse/inbjudan” samt ”Program med hålltider” till 

”Vårträff 2015” samt dagordning till årsmötet som kompletteras, justeras och 

uppdateras. 

 

På sekreterarens förfrågan om John Gunnar Alexanderssons förslag från 

styrelsens sammanträde den 17 februari 2015, § 15052 om att lyfta fram en 

central och viktig vattenmiljöfråga, som föreningarna skall tänka på och 

redogöra för den 9 maj 2015 med ”det goda samtalet som grund”, känns inte 

längre aktuellt när nu John Gunnar lämnat styrelsen i Kustmiljögruppen. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Godkänna sekretariatets förslag till kallelse/inbjudan. 

 Godkänna sekretariatets förslag till program med hålltider. 

 Godkänna sekretariatets förslag till dagordning till årsmötet. 
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 Sekretariatet skall gå igenom ”checklistan” till ”Vårträffen 2015” vid 

styrelsens sammanträde den 14 april 2015, så att varje ledamot i styrelsen vet 

exakt när, hur och vad som förväntas. 

 

 

 

§ 15081 Havs- och vattenforums kongress i Göteborg 26-27 maj 2015 

 Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                  sammanträden 2015-01-22, § 15016 resp. 2015-02-17, § 15051. 

 Vid styrelsens sammanträde den 17 februari 2015, § 15051 framkom följande. 

Sekreteraren meddelar, att ”ordföranden i skrivandets stund per den 9 februari 

2015 är intresserad av att delta och anmäler sitt intresse med förbehållet att 

utröna finansiering via Vattenrådet, ”om det blir aktuellt att framföra min 

kandidatur”. Övriga ledamöter har inte inlämnat någon intresseanmälan till 

sekretariatet per den 10 februari 2015, för att delta vid Havs- och vattenforum, 

26-27 maj 2015 i Göteborg, då denna kallelse går ut till styrelsens ledamöter. 

 

Ordföranden meddelar, att anmälningsfunktionen via nätet för deltagande ännu 

inte har öppnat, därav är ej heller detaljprogrammet känt, varför det känns lite 

väl tidigt, att ha en uppfattning om att ett ev. deltagande känns meningsfullt och 

relevant. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Bordlägga ärendet intill mars månads styrelsesammanträde med hänsyn 

taget till vad som framkommer av sista stycket ovan. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren meddelar att anmälningsfunktionen till HaV:s vattenforum i 

Göteborg har öppnat, vilket framgår av mail 2015-02-25 till Kustmiljögruppen. 

 

2015-02-25 

Inkommer mail (PDF) från Petra Nilsson, Havs- och vattenmyndigheten med 

rubriken ”Välkommen till Havs- och vattenforum – anmälan öppen. 

 I mailet skriver Petra Nilsson följande… 

 Välkommen till Havs- och vattenforum, 26-27 maj i Göteborg! 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Valkommen-till-Havs-och-vattenforum-anmalan-oppen.pdf
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Nu har vi öppnat anmälan, gå in på hemsidan och boka din plats: Direkt till 

anmälningssidan  

Havs- och vattenforum är den enda konferensen som samlar deltagare från 

hela landet, från sött till salt och från alla olika yrkeskategorier.  Här får du höra 

om aktuella uppdrag, insatser som gjorts och diskutera vad som mer behövs. 

Och som vanligt blir det full fart och rätt så roligt!  

Presentera eget projekt? Vi vill gärna höra mer om aktuella vattenprojekt runt 

om i landet och bjuder därför in deltagare till programpunkten Knytkonferensen. 

Vi har plats för 30 presentationer, läs mer och anmäl intresse: Presentera projekt 

på Knytkonferensen.  

Tipsa fler! Tidigare år har deltagarna varit branschföreträdare, tjänstemän, 

forskare, politiker, opinionsbildare och beslutsfattare som är verksamma inom 

miljövård, fiske, energi, turism, jordbruk, skogsbruk, VA, sjöfart, gruvnäring 

och fysisk planering. Berätta gärna om forumet för andra som du vill möta där.   

Havs- och vattenforum 2015 

26-27 maj, Eriksbergshallen, Göteborg 

Kostnad: 1 500 kr plus moms – totalt 1 875 kr 

Mer info och anmälan: www.havochvatten.se/havforum 

 

Ordföranden delger ledamöterna, att anmälningsfunktionen nu är öppnad, precis 

som sekreteraren redogör för, men att det fortfarande saknas ett detaljerat 

program för konferensen.  

Ordföranden föreslår att för den eller de som är intresserade av att delta på 

”Vattenforum 2015” får utifrån vad som framgår av den information som finns 

på hemsidan anmäla sitt deltagande. 

Ordförande föreslår att för de ledamöter som både sitter i Kustmiljögruppens 

styrelse och Vattenrådet får i första hand vända sig till Pernilla Landin, som är 

sekreterare i Vattenrådet för att få deltagandet finansierat. 

Ordföranden föreslår att för den ersättande ledamoten Robert Briland, som 

enbart är ersättare i Kustmiljögruppend styrelse, att om intresse finns för 

deltagande i Vattenforum 2015, så är Kustmiljögruppen villig att finansiera 

deltagandet, vars kostnader framgår av protokoll från den 17 februari 2015, § 

15051. Anmälan om deltagande sker via anmälningsfunktionen av Robert 

Briland. 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/anmalan-havs--och-vattenforum.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/anmalan-havs--och-vattenforum.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/presentera-eget-projekt.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/presentera-eget-projekt.html
http://www.havochvatten.se/havforum
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Styrelsen beslutar  

 I enlighet med ordförandens tre förslag som framgår av föregående sida 

vad avser anmälan om och deltagande i ”Vattenform 2015” den 26-27maj 

2015 i Göteborg. 

 Härutöver att de styrelseledamöter som är intresserade av att delta i 

”Vattenforum 2015” skall anmäla detta till Kustmiljögruppens sekretariat 

senast 10 dagar för nästa styrelsemöte som äger rum tisdagen den 14 april 

2015, d.v.s. senast den 4 april 2015. 

 

§ 15082 Kustmiljögruppen deltar i kommunens Vatten- och avloppsmässa 15 maj 2015 

Inkommer vidarebefordrat mail 2015-03-10 från Pernilla Landin, som finns i 

diariet med samma datum med anledning av att Kustmiljögruppens två  

ledamöter, Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund utlovat att hjälpa till på 

Vatten- och avloppsmässan samtidigt som tillfälle erbjuds för Kustmiljögruppen 

att vara en aktör i frågor, som vi dagligen arbetar med och tänker på ”för ett gott 

liv i en livskraftig kommun”. 

 

2015-03-10 

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

Vattenrådet med rubriken ”Avloppsmässa den 15 maj”. 

I Pernillas mail framkommer bland annat följande… 

Målet syftet med vatten och avloppsmässan är att försöka visa att det är viktigt 

att vara rädd om sitt vatten. På vägen för att skydda sitt vatten behöver man 

säkerställa att både dricksvattenbrunnen och avloppet underhålls och sköts. 

Tänkte ha lite små experiment. Tänkte att er delaktighet blir att visa vikten av 

vatten och de ideella krafterna. Om ni tycker det är ok! 

Så tänkte jag att ni skulle kunna servera kaffe och macka eller bulle för en liten 

peng, de ni får behålla och i samma veva har ni möjlighet att prata vatten och 

om Kustmiljögruppens arbete. 

 

Ordföranden har till arbetsgruppen meddelat, att han inte har möjlighet att delta 

och representera Kustmiljögruppen vid vatten- och avloppsmässan. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Avloppsmassa-den-15-maj.pdf
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Kennert Täck och Lena Peribert erbjuder sig att vara Pia och Kåge behjälpliga 

som avbytare under Vatten- och avloppsmässan. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Pia Prestel och Kåge Eklund med Lena Peribert och Kennert Täck som 

avbytare skall representera Kustmiljögruppen vid Vatten- och 

avloppsmässan fredagen den 15 maj 2015. 

 

 

 

 

§ 15083 ”Skogens vatten” – dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet 

                uppströms vattendragen i Torsås kommun 

 

 Lena Peribert besvarar sekretariatets mail 2015-03-09, som finns i diariet med 

  samma datum och rubrik. 

2015-03-09 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, ledamot av Kustmiljögruppens 

styrelse med rubriken ”Boken Skogens Vatten”.  

I svarsmailet framkommer bland annat följande, där Lena har haft en diskussion 

med Mats Blomberg vid Södra Skogsägarna, en person som för övrigt erhåller 

vårt Nyhetsbrev… 

Jag vb mailkonversationen jag hade med Mats Blomberg på Södra som jobbar med 

näringsfrågor och är engagerad i vattenfrågorna.  

Som skogsägare vill vi ha väl utbildade entreprenörer vid allt arbete i skogen för att 

få förståelse för att markskador måste undvikas och att vattnet kräver extra 

hänsyn. Driver inte Södra på med utbildning är det svårt för en ensam skogsägare 

att dirigera åtgärder i skogen, då upplevs vi bara som besvärliga! 

Blå Målklassning i våra skogsbruksplaner blir ett lyft. Det innebär att samtliga diken 

på fastigheten blir inritade och även klassade efter hur vattnet mår på de olika 

områdena. Åtgärder kan då sättas in vid behov. 

Hej Mats! 

Jag sitter med i Torsås Kustmiljögrupp from i år för att verka även för skogens 

vatten, det finns mer än kust. Jag skulle vilja att du kunde skicka mig 2 ex av boken 

Skogens Vatten så att jag kan låta dem cirkulera i styrelsen. De hade nämligen inte 

läst den men dock hört talas om den.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Boken-Skogens-vatten.pdf
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Lite längre fram skulle jag också vilja att du och Lennart Henriksson kunde komma 

på ett seminarium som ska arrangeras av Kustmiljögruppen, Torsås Vattenråd och 

Skogsägare, allt för att lyfta fram att vattnet är vår viktigaste resurs. Vet inte i 

dagsläget när men vi kommer att ha framförhållning. Skulle intresse finnas från din 

sida?  

Lennart och jag kommer gärna vid tillfälle, Blå målklassning ska börja testas på 

allvar i höst och det senaste är att planer från och med 2016 ska ha med BM. 

Planläggarna har inte utbildats ännu. Förseningen beror på Skogsägarplanen och 

att BM måste tekniskt finnas där. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

Ordföranden liksom styrelsen i övrigt betonar vikten av, att lyfta fram 

kunskapen om ”Skogens vatten” som en naturlig och integrerad del i 

Kustmiljögruppens miljöarbete ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

Lena Peribert redogör för sina tankar om ett seminarium under våren 2016, 

kanske - annandag påsk 2016 - med en blandning av teori, praktik och 

exkursion via bussutflykt i samverkan mellan Kustmiljögruppen, Vattenrådet 

och skogsägare för att lyfta fram, att vattenet är vår viktigaste resurs. 

Ordföranden lägger även till skogens djur och viltfrågorna utifrån vattnets 

betydelse för allt liv i skogen. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Lena Peribert, projektledare tillika koordinator får i uppdrag att 

tillsammans med Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, att utforma ett 

intressant program med teori, praktik och exkursion som programpunkter 

utifrån temat ”Skogens vatten sett utifrån ett bredare perspektiv”. 

 Förslag till tidpunkt är våren 2016 och varför inte - annandag påsk 2016 -! 
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§ 15084 Planering och genomförande av ”Höstträffen 2015” senast i november 2015 på 

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

                    bygden” 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2015-01-22, § 15019, där det bland annat framgår… 

 

Pengarna, 15 000 kronor, från Centerns Miljöpris och sekreterarens 60-årsdag 

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/  

 

 

Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2015 framkom följande. 

 

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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Ordföranden betonar särskilt, att detta är ytterligare ett tredje viktigt, aktivt och 

framåtsyftande initiativ som tas av Kustmiljögruppen för att uppnå ett ”gott liv i 

en livskraftig kommun” där de två andra på detta tema har varit och är… 

 

- Vattenvårdsplan 2014-2018, ”Vi satsar på miljön för ett gott liv i en 

livskraftig kommun”, den 24 maj 2014. 

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

den 25 februari 2015. 

 

Ordföranden har i sitt Nyhetsbrev för januari månad 2015 tagit upp och 

utvecklat det tänkta temat för ”Höstträffen 2015 – miljöåtgärder vid och ovanför 

vattnet som skapar ett mervärde för bygden”. 

 

Klicka på länken nedan för att ta del av ordförandens tankar.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Nyhetsbrev-

Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-januari-2015-slutlig.pdf  

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Den fortsatta planeringen inför ”Höstträffen 2015” skall påbörjas efter det 

att det politiska seminariet om kust-, grund- och ytvatten i Torsås kommun 

genomförts den 25 februari 2015. 

 

 Den fortsatta planeringen av detta ärende skall redovisas av presidiet i april 

månads styrelsemöte. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för att presidiet haft ett planeringsmöte torsdagen den 12 

mars 2015, som initierats av ordföranden med anledning av avstämning och 

genomgång av verksamhetsplanen för 2015 med kommande aktiviteter under 

hösten. 

Resultatet av detta planeringsmöte är att…  

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att temat för ”Höstträffen 2015” rullas över till verksamhetsåret 2016. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Nyhetsbrev-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-januari-2015-slutlig.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Nyhetsbrev-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-januari-2015-slutlig.pdf
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Styrelsen beslutar att 

 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

 

§ 15085 Rekrytering av ny ersättare efter John Gunnar Alexandersson 

 

Ordföranden delger styrelsens medlemmar, att den ersättande ledamoten i 

                      Kustmiljögruppens styrelse, John Gunnar Alexandersson, har via sms torsdagen 

          den 12 mars 2015 meddelat ordföranden, att han begär entledigande från 

             uppdraget som ersättande ledamot med motiveringen ”att han inte kan tillföra 

            styrelsen och Kustmiljögruppen något för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

Ordföranden redogör för de samtal som har förekommit vid de naturliga 

              mötespunkter som har funnits sedan ”Höstträffen 2014” lördagen den 22 

                 november, då John Gunnar Alexandersson valdes av föreningsstämman, att ingå 

                 som ersättare i Kustmiljögruppens styrelse. 

 

Den omedelbara konsekvensen av, att John Gunnar Alexandersson lämnar 

             styrelsen innebär enligt sekreteraren att … 

 

 Styrelsen saknar en ersättande ledamot som kan tillföra styrelsen 

intellektuella och arbetsmässiga resurser för ”miljöarbetet för ett gott liv i en 

livskraftig kommun”. 

 

 Föreningens webbansvarige lämnar sitt uppdrag, vilket följdmässigt innebär 

att sekreteraren i likhet med tidigare år får återta denna arbetsuppgift i sin 

helhet. 

 

 Ny rekrytering av ersättande ledamot måste initieras och helst slutföras intill 

årsmötet den 9 maj 2015, då styrelsen även fungerar som ”valberedning” 

enligt beslut från föreningsstämman den 22 november 2014, § F1411. 

 

 

Styrelsen beslutar  

 

 Och bekräftar i denna paragraf att styrelsen erhållit genom sin ordförande 

information om, att John Gunnar Alexandersson lämnar sitt uppdrag som 

ersättande ledamot i Kustmiljögruppens styrelse. 
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Styrelsen beslutar vidare att 

 

 Avvakta med rekrytering av en ny ersättande styrelseledamot efter John 

Gunnar Alexandersson. 

 

 Till styrelsen knyta en eller flera adjungerade ledamöter med 

spetskompetens i väsentliga och avgörande frågor för genomförandet av 

Kustmiljögruppens från tid till annan gällande verksamhetsplaner. 

 

 Ge sekretariatet i uppdrag att i samverkan med WebbochForm.se skapa nya 

login-uppgifter till hemsidan. 

 

 Ge sekretariatet i uppdrag att uppdatera hemsidan med personer som 

representerar Kustmiljögruppens styrelse både under linjalrubriken Om 

oss/styrelse och både under linjalrubriken Kontakt. 

 

 Sekreteraren på nytt återtar och efter den 19 mars 2015 skall vara 

Kustmiljögruppens webbredaktör. 

 

 Sekreteraren skall uppdatera den matrisbild som utvisar arbetsfördelningen 

inom styrelsen efter den 19 mars 2015. 

 

 

 

Informationsärenden §§ 15086 – 15094 

Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte under 

överläggningen framkommer synpunkter och tankar som kräver beslut… 

 

Beslutar styrelsen att 

 Lägga informationsärendena till handlingarna. 

 

 

§ 15086 Vattenrådet 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-02-17. 
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2015-02-25 

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

rubriken aktiviteter under våren samt minnesanteckningar från Vattenrådets 

styrelsemöte jämte fyra bifogade filer… 

# Aktiviteter under våren 2015. (PDF) 

# Minnesanteckningar från Vattenrådets styrelsemöte 2015-02-12. (PDF) 

# Powerpoint presentation vid styrelsemöte med Vattenrådet 12 februari 2015. 

(PDF) 

# Rapport från deltagande i Havs- och vattenforum 2014, 20-21 maj i Göteborg. 

(PDF) 

2015-02-27 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Kustmiljögruppens sekreterare besvarar via 

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

rubriken ”Om du tycker det är ok, kommer jag eventuellt skicka denna bild till 

hav och vattenmyndighetens infoblad Vattenblänk, jämte en bifogad fil, 

biotopvård i Grisbäcken, juni 2014.  

 

2015-03-01 

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

bekräftar Karl-Gustaf (Kåge) Eklunds anmälan om deltagande i seminarium om 

strukturkalkning den 26 mars. 

2015-03-03 

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

rubriken ”Nu har planen från konsulten för magasinering och fördröjning – ett 

helhetsgrepp anlänt jämte tre bifogade filer… 

# Åtgärdsförslag i anslutning till och längs med Bruatorpsån i Torsås 

samhälle… (PDF) 

# Våtmark Kyrkan (PDF) 

# Våtmark Ilingetorp (PDF) 

2015-03-10 

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

Vattenrådet med rubriken ”Avloppsmässa den 15 maj”.  

2015-03-12 

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

med rubriken ”Välkommen på Vattendagen den 22 mars”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Aktiviteter-under-varen-samt-minnedanteckningar-fran-Vattenradets-styrelsemote-2015-02-12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Aktiviteter-under-våren-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Minnesanteckningar_styrelsemte_12_feb_2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PP._Styrelsemte_12_feb_2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/BILAGA_1._KUstmiljgruppens_rapport_Havs-_och_vattenforum_2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Om-du-tycker-det-är-OK.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/IMG_1172.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Bekraftelse-på-anmalan-till-seminarium-om-strukturkalkning-2015-03-26.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nu-har-planen-fran-VoS-anlant-2015-03-03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Plan-fr-Ñn-Vos-3-mars-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Plan-fr-Ñn-Vos-3-mars-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/V-àTMARK-KYRKAN.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/V-àTMARK-ILINGETORP.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Avloppsmassa-den-15-maj.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Valkommen-pa-Vattendagen-22-mars.pdf
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§ 15087 Kalmarsundskommissionen 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-02-17. 

 

2015-03-04 

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

ordförande med rubriken ”Möte för arbetsgruppen i Kalmarsundskommissionen 

6/3 kl. 10.00 i Färjestaden. 

2015-03-15 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med rubriken ”Bra informationsfilm om båtbottenstvättar”, som 

återfinns i dokumentarkivet med samma datum sim diariet. Klicka på 

informationsrutan nedan och den blå länken för att ta del av informationsfilmen.  

http://www.boatwasher.se/component/content/article/36-innehall/281-2015-03-

07-11-01-59 <http://boatwasher.us4.list-

manage.com/track/click?u=ae8f5bd8390541e0bcbdd5891&id=0d94626be8&e=

9bd7e62830> 

 

 

§ 15088 Havs- och vattenmyndigheten 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-02-17. 

 

2015-02-25 

Inkommer mail (PDF) från Petra Nilsson, Havs- och vattenmyndigheten med 

rubriken ”Välkommen till Havs- och vattenforum – anmälan öppen. 

2015-02-26 

Inkommer mail (PDF) från Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Nya 

rön från forskare i Kristianstad – Hönsskit och tång kan rena avloppsvatten”. 

 

 

 

§ 15089 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-02-17. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-om-deltagande-vid-mote-med-arbetskruppen-for-KSK-2015-03-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vb-Bra-informationsfilm-om-batbottenstvattar.pdf
http://www.boatwasher.se/component/content/article/36-innehall/281-2015-03-07-11-01-59
http://www.boatwasher.se/component/content/article/36-innehall/281-2015-03-07-11-01-59
http://boatwasher.us4.list-manage.com/track/click?u=ae8f5bd8390541e0bcbdd5891&id=0d94626be8&e=9bd7e62830
http://boatwasher.us4.list-manage.com/track/click?u=ae8f5bd8390541e0bcbdd5891&id=0d94626be8&e=9bd7e62830
http://boatwasher.us4.list-manage.com/track/click?u=ae8f5bd8390541e0bcbdd5891&id=0d94626be8&e=9bd7e62830
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Valkommen-till-Havs-och-vattenforum-anmalan-oppen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Honsskit-och-tang-kan-rena-avloppsvatten.pdf
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2015-02-19 

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

seminarium den 25 februari 2015 – Assar Johansson, entreprenör förare av 

Truxormaskinen. 

2015-02-19 

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

rubriken ”Tryckning av information”. 

2015-02-20 

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

seminarium den 25 februari 2015 – Jaen Nilsson, Miljöföreningens Södra 

Ragnabo. 

2015-02-20 

Inkommer mail (PDF) från Christofer Johansson, Torsås kommun, som anmäler 

Eva-Kristina Berg, Magnus Rosenborg och Åsa Rosenborg till 

Kustmiljögruppens politiska seminarium 2015-02-25. 

2015-02-20 

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

rubriken ”pamflett” jämte en bifogad fil… 

# Visst bryr du dig om vattnet? Du har din chans på onsdag 25 februari! (PDF) 

2015-02-20 

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

seminarium den 25 februari 2015 – Åsa och Magnus Rosenborg. 

2015-02-20 

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

seminarium den 25 februari 2015 – Eva-Kristina Berg, Torsås kommun. 

2015-02-21 

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

seminarium den 25 februari 2015 – Bengt Rydahl, Torsås kommun. 

2015-02-22 

Sekretariatet sänder via mail (PDF) påminnelse om anmälan till 

Kustmiljögruppens politiska seminarium om kust-, grund- och ytvatten för ett 

gott liv i en livskraftig kommun till de personer som står på den externa 

mailinglistan och inte hörsammat inbjudan. 

2015-02-22 

Inkommer via sms anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska 

seminarium den 25 februari 2015 – Nils Gustling. 

2015-02-22 

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

seminarium den 25 februari 2015 – Lena Gustafsson, Torsås kommun. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-seminarium-2015-02-252.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Tryckning-av-information-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-om-deltagande-i-seminarium-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-politiskt-seminarium-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Pamflett.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Visst-bryr-du-dig-om-vattnet-Seminarium-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-seminarium-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-seminarium-2015-02-251.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-seminarium-2015-02-254.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Paminnelse-om-anmalan-till-seminarium-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-politiskt-seminarium-2015-02-252.pdf
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2015-02-22 

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

seminarium den 25 februari 2015 – Agneta Eriksson, Torsås kommun och Sören 

Bondesson, Torsås kommun. 

2015-02-23 

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

rubriken ”Barometern/Östran”. 

2015-02-23 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) bekräftelse på deltagande till de 

ytterligare personer som anmält sitt intresse för att deltaga vid 

Kustmiljögruppens vattenseminarium i Olofsgården den 25 februari 2015 jämte 

en bifogad fil… 

# Programblad politiskt seminarium. (PDF) 

2015-02-23 

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

seminarium den 25 februari 2015 – Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening. 

2015-02-23 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) välkomstinbjudan till Henrik Nilsson 

Bokor, Hans Larsson och Pernilla Landin, som är föreläsare vid 

Kustmiljögruppens vattenseminarium i Olofsgården den 25 februari 2015 jämte 

en bifogad fil… 

# Programblad politiskt seminarium . (PDF) 

2015-02-23 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) bekräftelse på deltagande till de 

personer som anmält sitt intresse för att deltaga vid Kustmiljögruppens 

vattenseminarium i Olofsgården den 25 februari 2015 jämte en bifogad fil… 

# Programblad politiskt seminarium. (PDF) 

2015-02-24 

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

seminarium den 25 februari 2015 – Lisa Klasson, Torsås kommun. 

2015-02-24 

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

seminarium den 25 februari 2015 – Mikael Nilsson, Torsås kommun. 

2015-02-24 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) bekräftelse på deltagande till de 

ytterligare personer som anmält sitt muntliga intresse för att deltaga vid 

Kustmiljögruppens vattenseminarium i Olofsgården den 25 februari 2015 jämte 

en bifogad fil… 

# Programblad politiskt seminarium . (PDF) 

2015-02-24 

Inkommer muntlig anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens seminarium 

den 25 februari 2015 – Hans Brolin, Svenska Kyrkan i Torsås pastorat. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-seminarium-2015-02-255.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Baromtern-ostran-reportage-politiskt-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Bekraftelse-på-deltagande-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Programblad-politiskt-seminarium-1502252.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-seminarium-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Valkomsthalsning-till-forelasare-politiskt-seminarium-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Programblad-politiskt-seminarium-1502253.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Bekräftelse-på-deltagande-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Programblad-politiskt-seminarium-150225.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-seminarium-2015-02-256.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Bekraftelse-pa-anmalan-2014-02-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Programblad-politiskt-seminarium-1502251.pdf
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2015-02-24 

Inkommer muntlig anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska 

seminarium den 25 februari 2015 – Marie-Louise Georgsson och Hugo 

Carlsson, Gunnarstorps Miljöförening. 

2015-02-25 

Inkommer mail (PDF) från Henrik Nilsson Bokor, KS ordförande i Torsås 

kommun med presentationsmaterial från det politiska seminariet i Olofsgården 

jämte en bifogad fil # Ett gott vatten i en hållbar kommun. (PDF) 

2015-02-25 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) bekräftelse på deltagande till de 

ytterligare personer som anmält sitt muntliga intresse för att deltaga vid 

Kustmiljögruppens vattenseminarium i Olofsgården den 25 februari 2015 jämte 

en bifogad fil… 

# Programblad politiskt seminarium . (PDF) 

2015-02-26 

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

presentationsmaterial från det politiska seminariet i Olofsgården jämte en 

bifogad fil… 

# Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-

2021 ur ett kommunalt perspektiv. 

2015-02-27 

Inkommer svarsmail (PDF) från Anna Thore, WSP Group och Susanna 

Minnhagen, Kalmar kommun med anledning av John Bräutigams mail med 

rubriken ”ikväll”. 

2015-03-05 

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

ordförande med rubriken ”Referat från politiskt seminarium om vatten 2015-02-

25 i Olofsgården jämte fyra bifogade filer… 

# Referat från politiskt seminarium 2015-02-25, om ett gott vatten i en 

livskraftig kommun. (PDF) 

2015-03-09 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, ledamot av Kustmiljögruppens 

styrelse med rubriken ”Boken Skogens Vatten”.  

2015-03-09 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Lena Peribert, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Skogens vatten” som avser beredning 

av ärende § 15082 – Skogens vatten – dess betydelse för magasinering och 

fördröjning av ytvattnet uppströms vattendragen i Torsås kommun. 

2015-03-11 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Vassklippning”. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ett-gott-vatten-i-en-hallbar-kommun1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kommunledningenskommentarer-till-Kmgs-fragebatteri-ett-gott-vatten-i-en-hallbar-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Bekraftelse-pa-anmalan-2015-02-25-slut.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Programblad-politiskt-seminarium-1502251.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Powerpoint-presentation-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/politikerm-Âte-25-feb-2015.-25-feb-Pernilla-Landin.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/politikerm-Âte-25-feb-2015.-25-feb-Pernilla-Landin.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/i-kvall.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Referat-av-seminarium-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ett-gott-vatten-i-en-h-Ñllbar-kommun.-Referat-av-politiskt-seminarium-2015-02-25..pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ett-gott-vatten-i-en-h-Ñllbar-kommun.-Referat-av-politiskt-seminarium-2015-02-25..pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Boken-Skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15082-Skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vassklippning-tillstand-Lansstyrelsen.pdf
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2015-03-18 

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

rubriken ”Karta över Kärrabo – test. (PDF) med uppgifter om länkadress till 

Google 

Maps, https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zsU6aaYbPdFM.keUgnqpz

OubM  

 

 

 

§ 15090 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-02-17. 

 

2015-02-19 

Inkommer svarsmail (PDF) från Fredrika Ternelius, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås kommun med anledning av 

Kustmiljögruppens seminarium den 25 februari 2015. 

2015-02-25 

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

ordförande med rubriken ”Omhändertagande av vass” jämte en bifogad fil, som 

efter bearbetning utgör Kustmiljögruppens förslag till samråd om att ta hand om 

slagen vass… 

# Kustmiljögruppens förslag 2015-02-09 till samråd, som avser 

omhändertagande av slagen vass. (PDF) 

2015-03-05 

Inkommer handling per post till Kustmiljögruppens sekretariat med rubriken 

KUNGÖRELSE (PDF) – TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN 

FÖR VATTEN-OCH AVLOPP för yttrande och synpunkter från Bygg- och 

Miljönämnden i Torsås kommun. 

2015-03-07 

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

ordförande med rubriken ”Omhändertagande av vass” avseende 

mailkorrespondens med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun. 

 

 

§ 15091 WebbochForm.se 

 Inga inkomna mail i diariet under perioden 2015-02-17 – 2015-03-19 

 

  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Karta-over-Karrabo-test.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zsU6aaYbPdFM.keUgnqpzOubM
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zsU6aaYbPdFM.keUgnqpzOubM
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-politiskt-seminarium-2015-02-251.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Omhandertagnde-av-vass-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Samrad-ang-omhandertagande-av-vass-2015-02-0911.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Samrad-ang-omhandertagande-av-vass-2015-02-0911.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Tematiskt-tillagg-till-oversiktsplanen-for-vatten-och-avlopp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vb-Omhandertagande-av-vass-2015-03-07.pdf


39 

 

§ 15092 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för februari 2015    

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-02-17. 

           

2015-02-18 

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

rubriken ”Nyhetsbrev utan inbetalningskort” jämte en bifogad fil… 

# Nyhetsbrev för februari månad 2015 – utan inbetalningskort. (PDF) 

2015-02-18 

Centralt utskick av… 

Nyhetsbrev för februari månad 2015 (PDF) via… 

# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, 

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

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

myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av 

vår verksamhet. 

2015-02-20 

Centralt utskick av… 

Nyhetsbrev för februari månad 2015 (PDF) via… 

# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer. 

 

 

 

§ 15093 Greppa Näringen 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-02-17. 

 

2015-03-17 

Inkomna informationsbrev från ”Greppa Näringen” sedan september 2014 som 

berör pågående projekt… 

# Vinn-vinn för kommuner och lantbrukare, 17 mars 2015. (PDF) 

# 168 000 råd och 1.8 miljarder kronor gav renare vatten, 10 mars 2015. (PDF) 

# Kan dammsugning rädda Östersjön?, 24 februari 2015. (PDF) 

# Hur stort är bakgrundsläckaget?, 17 februari 2015. (PDF) 

# Dikesrensning kan minska övergödningen, 10 februari 2015. (PDF) 

# Greppa fosforn genom två-stegsdiken, 17 december 2014. (PDF) 

# Fosfordammar ger önskad effekt, 30 september 2014. (PDF) 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-februari-2015-slutlig-word-97-utan-inb.kort_1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-februari-2015-slutlig.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-februari-2015-kontkatpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-februari-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-februari-2015-ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-februari-2015-slutlig-word-97-utan-inb.kort_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-februari-2015-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Win-to-win-for-kommuner-och-lantbrukare.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/168-000-rad-och-1.8-miljarder-kronor-gav-renare-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kan-dammsugning-radda-Ostersjon.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Hur-stort-ar-bakgrundslackaget.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Dikesrensning-kan-minska-övergödningen-2015-02-10.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Greppa-fosforn-genom-tvåstegsdiken-2014-12-17.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Fosfordammar-ger-önskad-effekt-2014-09-30.pdf
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§ 15094 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

hemsidan för perioden 2015-02-17 – 2015-03-19. 

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

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

 

 

 

Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 15095-15097 

 Sekreteraren föredrar nedan inkomna delgivningsärenden och då det inte under 

   överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 

  

 Beslutar styrelsen att 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

§ 15095 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-02-17 – 2015-03-19. 

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

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

 

2015-02-18 

Inkommer mail (PDF) från Anita Petersson, Torsås kommun med rubriken 

”avanmäla mig”. 

2015-02-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Ber om Ditt tumavtryck på protokollet från den 17:e ds”. 

2015-02-26 

John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande tillsänder sitt ”tack för igår” via 

mail (PDF) till de ledamöter av styrelsen som ”genom sin medverkan på olika 

sätt bidrog till en framgångsrik kväll. Jag är nöjd med allt och är övertygad om 

att det bidrar till att få mer gjort”. 

2015-03-02 

Inkommer mail (PDF) från Jan Hellman, revisor i Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Revision”. 

2015-03-06 

Sekretariatet besvarar via mail (PDF) John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförandes förfrågan med rubriken ”Faktura Svenska Kyrkan”. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Avanmalan-till-seminarium-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/tack-for-igar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Revision.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Faktura-Sv-Kyrkan.pdf
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2015-03-07 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Kustmiljögruppens revisorer Jan 

Hellman och Solbrith Hellman bekräftelse på att begärt underlag översänts via 

post som berör och avser revisionen av Årsredovisningen för 2014, enligt § 

15047, 2014-02-17. 

2015-03-07 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Kustmiljögruppens kassör Lena 

Peribert med rubriken ”Planering inför nästa styrelsesammanträde”. Se även 

inkommande handling i diariet 2015-03-09. 

2015-03-08 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Kustmiljögruppens revisorer Jan 

Hellman och Solbrith Hellman med rubriken – Årsredovisning 2014 – styrelsens 

underlag för revision jämte en bifogad fil… 

# Årsredovisning 2014. (PDF) 

2015-03-09 

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

styrelse med rubriken ”Försäkringsfrågor”. Se även utgående handling i diariet 

2015-03-07. 

2015-03-10 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Kallelse till Kustmiljögruppens styrelsemöte. 

2015-03-11 

Sekretariatet expedierar på ordförandens uppdrag via mail (PDF) kallelse med 

förslag till dagordning samt ärendebeskrivning (PDF) till styrelsens 

sammanträde torsdagen 19 mars 2015 med början klockan 18.00 hos 

sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr jämte 

bifogade handlingar… 

# Detaljerat program med hålltider till ”Vårträffen” den 9 maj 2015. (PDF) 

# Checklista till styrelsens ledamöter till ”Vårträffen 2015″. (PDF) 

# Dagordning till årsmöte med medlemsföreningarna 2015-05-09. (PDF) 

2015-03-19 

Inkommer mail från Jan Hellman, Kustmiljögruppens revisor med rubriken 

”Revision 2014″. Handlingen/mailet återfinns hos Kustmiljögruppens sekretariat 

och är att betrakta som arbetsmaterial, varför det inte heller är publikt. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Arsredovisning-for-verksamhetsaret-2014-§-15047-.-2015-02-17.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Planering-infor-nasta-styrelsemote.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Arsredivisning-2014-styrelsens-underlag-for-revision.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Arsredovisning-sammansatt-i-sina-delar2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/VB-Forsakringsfragor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Kallelse-till-Kustmiljogruppens-styrelsemote-2015-03-17.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kallelse-till-styrelsemote-2015-03-191.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kallelse-till-styrelsemote-2015-03-19.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kallelse-till-styrelsemote-2015-03-19.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Detaljerat-program-med-halltider-9-maj-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Checklista.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Dagordning-till-arsmote-2015-05-09.pdf
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§ 15096 Nästa styrelsemöte 

Äger rum tisdagen den 14 april 2015 med början 18.00 hos
1
 Lena Peribert i 

                 dennas bostad i Fastlycke, Söderåkra. 

 

 

§ 15097 Mötet avslutas 

                  Ordföranden avslutar dagens överläggning och tackar ledamöterna för visat 

                    intresse, engagemang och kloka inlägg som berikat styrelsemötet för vårt 

                      gemensamma ideella idédrivna arbete ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

Vid pennan dag som ovan 

                                                                                        Justeras: 

 

 

Karl-Gustaf Eklund 

Sekreterare    John Bräutigam 

                                         Ordförande 

 

 

                                                           
1
 Med anledning av att John Gunnar Alexandersson meddelat ordföranden via sms 2015-03-12, att han lämnar 

Kustmiljögruppen. 


