
 
 

 

 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 
 

 

Tid: Onsdagen den 26 november 2014, klockan 16.00.   

Plats: Hos styrelseledamoten Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

              Kennert Täck, kassör, 

 Roland Blomqvist, ledamot 

  Pia Prestel, ledamot 

 Karl-Gustaf Eklund, sekreterare  

  Övriga deltagare: 

             John Gunnar Alexandersson, ny ersättare fr.o.m. verksamhetsåret 

                      2015 

                                        Anmält frånvaro: 

                      Rune Fransén, adjungerad ledamot 

                      Lena Peribert, ny kassör fr.o.m. verksamhetsåret 2015 

             Robert Briland, ny ersättare fr.o.m. verksamhetsåret 2015 

 

          

§ 14202 Vattenvandring - Kärrabo Kustvårdsförening söndagen den 16 november 2014 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-10-23, § 14178. 

 

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

 

 Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund har under söndagen den 16 november 

2014 genomfört en vattendragsvandring i norr från Lugnet i Bergkvara till 

Lafsekulla bäcken i söder tillsammans med representanterna för Kärrabo 

Kustvårdsförening Rune Alexandersson, Gunnar Larsson och Peter Bertilsson. 

 



 Målsättningen med vattendragsvandringen var att visa Kustmiljögruppens 

närvarande ledamöter hur området ser ut med… 

 

 diken som mynnar i det delvis instängda och grunda området,  

 områden för tänkta genomströmningsåtgärder,  

 lämpliga områden för våtmark (-er) och översilningsområden, 

 

för senare positionsbestämningar med hjälp av GPS och fotodokumentation samt 

markering på inplastad karta i A-3 format © 2010 Google. 

 

 Vattendragsvandringen är en uppföljning och ett resultat av samt kopplad till det 

styrelsemöte som ordföranden närvarade vid den 15 oktober 2014.  

 

I minnesanteckningar från detta möte står bl.a. ”föreningen prioriterar att öka 

genomströmningen i detta förhållandevis instängda område. De åtgärder som för 

närvarande pågår eller ska övervägas för ökad genomströmning är… 

 

 fortsatt vasslåtter, 

 kulvertering, 

 ta bort körvägar som anlagts mellan holmar, 

 pumpa vatten, 

 muddra”. 

 

”I detta sammanhang diskuterades kvalitén på vattnet i de utsläpp som sker 

inom området. Där finns en kanal som avvattnar från Lafsekulla och Gummebo 

och nedströms till viken. Dessutom finns mindre utsläpp, till exempel från 

täckdikning, som mynnar inom området. I detta sammanhang nämndes 

inventering av eventuella utsläpp, anläggande av kantzoner samt våtmarker”. 

 

”Styrelsen betonade att det är viktigt, att man testar olika åtgärder och utvärderar 

dessa innan större projekt genomförs”. 

 

Arbetsmöte har genomförts hos sekreteraren i dennes bostad tisdagen den 18 

november 2014 med följande deltagare Gunnar Larsson, Kärrabo 

Kustvårdsförening och Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam samt 

ledamöterna Pia Prestel och Kåge Eklund. Vid detta arbetsmöte gjordes en 

uppföljning av söndagens erfarenheter från vattendragsvandringen, inprickning 

av diken mm på inplastad karta i A-4 format ©2010 Google för senare 

positionsbestämning och fotodokumentation. 

 

 



 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

             Inför det vidare arbetet ber sekreteraren om råd och instruktioner för det fortsatta 

agerandet, inte minst vilka aktörer som skall vara projektägare. Det bör betonas 

att samtliga markägare har ställt sig bakom projektet och har därför stora 

förväntningar på att det genomförs. 

 

 En komplett projektansökan med finansiering skall tas fram och som mål vara 

färdig under senhösten 2015 i samarbete med Torsås kommun, markägarna, 

Kärrabo Kustvårdsförening. 

 

 Kustmiljögruppens roll är att fungera som koordinator och resursaktör genom 

sitt sekretariat. 

 

 Sekreteraren meddelar att GPS-positionering av föreslagna åtgärder med 

fotodokumentation kommer att ske fredagen den 5 december 2014,där 

representanter kommer att delta från Torsås kommun, Kustmiljögruppen och 

Kärrabo Miljöförening. 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

Sekreteraren skall återkomma i styrelsens januarisammanträde 2015 för att 

redogöra för hur långt detta ärende har avancerat 

 


