
 
 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 22 januari 2015, klockan 18.00.  

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

Gunnarstorp.  

 

Närvarande/  

Beslutande: John Bräutigam, ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Kennert Täck, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Övriga deltagare: 

                              John Gunnar Alexandersson, ej tjänstgörande ersättare 

                                         Robert Briland, ej tjänstgörande ersättare 

 

§ 15023  Förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-10-23, § 14178 resp. 2014-11-26, § 14201. 

 

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

   

Sekreteraren redogör för att den planerade vattendragsvandringen 2014-12-05 

genomfördes enligt uppgjord planering med dokumentation på de särskilt 

framtagna enskilda 10 projektbladen, då det gäller kartläggning och beskrivning 

av varje delprojekt, förslag till åtgärder och förväntat resultat, foton, positions- 

bestämning via GPS av… 

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

 områden för tänkta genomströmningsåtgärder, 



 lämpliga områden för våtmark (er) och översilningsområden, 

 lämpliga områden för kulvertering. 

 

  I vattendragsvandringen deltog Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, John 

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

                     från Kustmiljögruppen. 

  Delar av förstudien och vad som hittills har framkommit finns redovisat på 

                Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken Aktuella projekt/planer. 

Klicka på den blå länken på nästa sida för att ta del av hur långt projektet 

framskridit.   

 

http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av- 

vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och- 

varen-2015/  

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Ett första utkast till förstudie skall vara preliminärt klart under februari månad, 

då ordföranden för Kärrabo Kustvårdsförening, Rune Alexandersson kommer på 

besök från Stockholm till Bergkvara. 

Det ligger inom medlemsföreningens kompetensområde att avgöra vilket eller 

vilka delprojekt som man är villig att gå vidare med. 

Det är viktigt att hitta en teknisk transportlösning som möjliggör maskinell 

schaktning och bortforsling av schaktmassor av det/de genomströmningsprojekt 

som planeras på sjöängarna för ökad syresättning av de grunda och delvis 

instängda vikarna inom området. Diskussion med PKN-Consulting i Nybro, som 

förfogar över bandvagn kan vara ett utav flera möjliga alternativ för bortforsling 

av grävda schaktmassor. För schaktmaskin som skall ta sig ut på sjöängarna för 

själva grävningen kan troligen bärande mattor av samma typ som används i 

skogsbruket användas. Mattorna flyttas med hjälp av schaktmaskinens skopa allt 

eftersom arbetet framskrider. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Sekreteraren inför maj månads sammanträde skall lämna en redovis- 

ning av hur långt projektarbetet har framskridit. 
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