
 
 

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 

 

 

§ 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, § 14147 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… 

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

   

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Omhandertagande-av-vass-2015-01-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-omh-ñndertagande-av-vass-2015-01-152.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, 

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


 

 

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. 

 

 

 

 


