
 

 
 

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 

 

 

 

 

§ 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… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Avloppsmassa-den-15-maj.pdf


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. 

 

 

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. 

 

 

 

 


