
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 17 september  2015, klockan 18.00.  

Plats: Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i 

Båtastan/Gunnarstorp.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Kennert Täck, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

Robert Briland, ej tjänstgörande ersättare 

  

 

§ 15163 Avstämning av projekt ”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 samt 2015-01-22, 

§ 15023 resp. 2015-05-21, § 15132. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 21 maj 2015, § 15132 framkom följande. 

 

Sekreteraren redogör för att tidsramarna för genomförandet av förstudien 

kraftigt försenats och därför påverkats i negativ riktning.  

Orsaken till den negativa tidslatensen är att projektet har varit och är mycket 

mer komplext till sin natur än vad som tidigare antagits. Förutsättningarna 

ändrades dramatiskt den 4 februari 2015, då det var högvatten i Kalmarsund 

med ett vattenstånd på 0.72 meter över normalvattenstånd samt det intensiva 

regn som kom den 1 april 2015, då det föll 55 mm regn under ett dygn.  

 

Detta har medfört att projektet har omarbetats vid två tillfällen av Karl-Gustaf 

(Kåge) Eklund, vilket är en utav flera förklaringar till att det dragit ut på tiden. 



Den helt avgörande faktorn är att projektet mer och mer formats till ett 

konsultuppdrag i vattenförbättrande åtgärder än en förstudie av ideella krafter. 

  Antalet arbetade och nedlagda timmar överstiger 150 per den 10 maj 2015 enligt 

   projektkortet. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av informationen.  

  Projektkort för "vattenvårdande åtgärder" inom Kärrabo 

         Kustvårdsförening. PDF  

Sekreteraren berättar vidare att det nu återstår fyra av tolv delprojekt (5:1 och 

                  5:2 samt 8:1 och 8:2) innan det föreligger en presentationsredovisning som skall 

              avlämnas till styrelsen för Kärrabo Kustvårdsförening. 

Varje delprojekt omfattar en fotodokumentation, beskrivning av delprojektet  

               med förslag till åtgärder och ett förväntat resultat samt övriga upplysningar och 

                hänvisningar till litteratur inom området. 

 

  Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet har dessutom lovat att noga gå igenom  

                   samtliga presentationsredovisningar innan de överlämnas till projektägaren 

                      Kärrabo Kustvårdsförening, vilket även det kommer att leda till ytterligare tids- 

                   utdräkt. 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för redogörelsen och har full förståelse för den 

tidsutdräkt som projektet har fått bland annat till följd av att den 

personförstärkning som webbredaktör som styrelsen hade förväntat sig samt 

räknat med gick om intet under februari månad 2015.  

 Ordföranden betonar även vikten av, att Kustmiljögruppens arbete är enbart 

att betrakta som hundra procent ideellt och bedriver absolut inte någon form 

av konsultverksamhet inom vattenförvaltning. 

 Detta ärende skall vara med på föredragningslistan vid styrelsens 

sammanträde den 17 september 2015. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren har under sommaren fortsatt med arbetet med delprojektbeskriv- 

ningarna och kan nu även berätta att de två sista delprojekten med nummer 

08:01 och 08:02 nu är färdiga för korrekturläsning och Pernilla Landins 

tumavtryck.  

Detta innebär att ordföranden kan kontakta Kärrabo kustvårdsförening för att 

planera in en träff under oktober månad med genomgång av presentations- 

materialet med förslag på prioriteringar och hur arbetet skall gå vidare. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Projektkort-REVIDERAT-for-berakning-av-tidsatgang6.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Projektkort-REVIDERAT-for-berakning-av-tidsatgang6.pdf


Under försommaren har även kontakter tagits med Leader Småland Sydost, se 

paragraf 15164 i detta protokoll, för att se över och bilda sig en uppfattning om 

vilka möjligheter det finns att erhålla ekonomiskt stöd för föreslagna 

vattenförbättrande åtgärder inom projektet. 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund kommer att representera Kustmiljögruppen vid det 

seminarium med fokus lagt på åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten som 

Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder till måndagen den 26 oktober 2015.  

Se även paragraf 15166 i detta protokoll. 

Härutöver har Leader Småland Sydost i ett Nyhetsbrev som finns i diariet  

2015-08-07, beskrivit hur processen kring den nya planperioden sakta avancerar 

framåt och att ansökningar först kan bli aktuella under mars-april månad 2016. 

2015-08-07 

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

Vattenrådet med rubriken ”Nyheter från Leader Småland Sydost”. 

 

Se även paragraf 15164 i detta protokoll. 

   

En ytterligare viktig faktor som återstår är att få Pernilla Landins tumavtryck på 

föreslagna åtgärder i prioriteringsordning med rättelser och korrigeringar innan 

projektet kan presenteras för Kärrabo Kustvårdsförening. 

Sekreteraren hänvisar till projektredovisningen i sin helhet som återfinns på 

Kustmiljögruppens hemsida på länken 

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

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

varen-2015/  

 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för redovisningen/presentationen. 

 Ordföranden kan kontakta Kärrabo kustvårdsförening för att planera in en 

träff under medio oktober månad, före ”Höstträff 2015” den 24 oktober 2015 

med deltagare från Kustvårdsföreningen, Torsås kommun/Vattenrådet och 

Kustmiljögruppens presidium för genomgång av presentationsmaterialet på 

delprojektnivå med förslag till prioriteringar och hur arbetet skall gå vidare. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vad-hander-infor-SydostLeader.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/

