
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Torsdagen den 29 oktober 2015, klockan 18.00.  

Plats:  Hos Robert Briland i dennes bostad i Håknebo/Halltorp.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande   

               Lena Peribert, kassör 

              Pia Prestel, ledamot 

                   Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

             Robert Briland, tjänstgörande ersättare 

                            Övriga deltagare 

                               Marcus Törnberg, nyvald ledamot för verksamhetsåret 2016 

                  Magnus Rosenborg, nyvald ersättande ledamot för verksamhets- 

                                                                             året 2016 

                      Ove Lindh, nyvald ersättande ledamot för verksamhetsåret 2016 

 

§ 15205 Avstämningsmöte med Kärrabo Kustvårdsförening onsdagen den 4 november 

               2015 vad avser genomförd förstudie av vattenförbättrande åtgärder utmed 

                  kuststräckan mellan badudden i Bergkvara och Skeppevik 

Se tidigare ärendebeskrivningar 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 resp. 2015-09-17, § 15163 

 

Vid styrelsens sammanträde den 17 september 2015, § 15163 framkom 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 

presentationsmaterialet med förslag på prioriteringar och hur arbetet skall gå 

vidare. 



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

paragraf 15164 i protokoll daterat 2015-09-17, 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 § 15166 i protokoll från 2015-09-17 samt § 15204 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”. 

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 

 Ordföranden kan kontakta Kärrabo kustvårdsförening för att planera in en 

träff under medio oktober månad, före ”Höstträffen 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. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren meddelar, att det nu föreligger ett datum för en presentations- 

redovisning av hela förstudien, vilken är satt till onsdagen den 4 november 2015. 

Tidpunkten är vald mot bakgrund av att sekreteraren är arbetsfri denna dag och 

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/


att Rune Alexandersson, ordförande i Kärrabo Kustvårdsförening är i Bergkvara 

detta datum. 

 

Tyvärr har Gunnar Larsson, ledamot av Kärrabo Kustvårdsförening avanmält 

sitt eltagande i Länsstyrelsens heldag den 26 oktober 2015 med fokus lagt på 

åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten. Detta faktum känns inte bra inför det 

fortsatta vattenvårdsarbetet, då det enligt sekreteraren var en klockren och väl 

timad möjlighet för kustmiljöföreningen att få kunskap om vilka möjligheter det 

finns för att både genomföra och finansiera vattenåtgärder i inlands- och 

kustvatten enligt § 15204 i detta protokoll. 

 

Innan de olika delprojekten prioriteras inbördes bör kustvårdsföreningen 

undersöka, om det inom det geografiska projektområdet/projektområdena som 

föreningen har rådighet över genom markägarna är eller har känsliga… 

 

- naturmiljöer – för fauna och flora 

- kulturmiljöer 

 

… som kan sätta begränsningar för delprojektens genomförande. 

 

Dessutom är det särskilt viktigt att framhålla, om vad som sägs i sista stycket 

med början på sidan 21, där det står… 

 

… särskilt tydligt var att Länsstyrelsen vill vara med från början på tåget och 

aktivt stödja alla de tankar, idéer och förslag som finns ute bland de olika 

aktörer som verkar och arbetar med vatten. Åtgärdsdelen sker och 

administreras av/via Jordbruksverket baserat på EU:s artiklar. 

 

Sekreteraren presenterar översiktligt en informationsskrift som framtagits av 8 

länsstyrelser, Linnéuniversitetet, SLU, Sportfiskarna, Vattenmyndigheten för 

Södra Östersjön, HaV och Stockholms universitet. Under rubriken Hållbart 

nyttjande och långsiktig förvaltning står det bland annat på sidan 7…  

 

”Torsås och Värmdö är exempel på kommuner som i sina översiktsplaner tar ett 

tydligt grepp om kusten”. Alla vi som använder kusten har gemensamt ett 

ansvar att skydda och vårda dessa miljöer. Stugägare kan se över sina avlopp, 

båtägare och fritidsfiskare kan t.ex. ta hänsyn till fiskens lekperioder och 

lekområden. 

 

Sekreteraren ber att få återkomma i detta ärende, eftersom avstämningsmötet 

med Kärrabo Kustvårdsförening 2015-11-04 ligger i tid efter Kustmiljögruppen 

styrelsemöte 2015-10-29. 

 

 



Presidiet föreslår styrelsen att besluta  

 Att detta ärende skall vara med på dagordningen till styrelsens sammanträde 

i december 2015. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 


