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Diarium 2015 fr.o.m. 2015-06-01 

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid 
Kustmiljögruppen.  

September månad 
2015-09-10 
Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 
Vattenrådet med förslag till tidpunkt för delpresentation av Grisbäcken – steg 2 med 
representanter för Länsstyrelsen. 
2015-09-08 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande med rubriken ”Investeringsbidrag” jämte en bifogad fil… 
# Ansökan om investeringsbidrag av mindre slag – 2015. (PDF) 
2015-09-07 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande med rubriken Ljungbyåns Vattenråd bjuder in till vattenexkursion 19 
september, jämte en bifogad fil… 
# Vattenvandring längs Ljungbyån. (PDF) 
2015-09-06 
Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 
Vattenrådet med förslag till tidpunkt för delpresentation av Grisbäcken – steg 2 med 
representanter för Länsstyrelsen. 
2015-09-03 
Inkommer mail (PDF) från Havsmiljöinstitutet med rubriken ”Påminnelse – Inbjudan till 
Hav och samhälle 2015 den 21-22 oktober 2015 jämte en bifogad fil… 
# Åtgärder i samhället för bättre havsmiljö. (PDF) 
2015-09-03 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen 
med rubriken ”Vasslåtter”. 
2015-09-02 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 
”Materialet om Grisbäcken från 2015-08-29″ (PDF) som finns hos sekretariatet, då detta 
presenteras i A-3 format, jämte en bifogad fil… 
# Översiktlig presentation av åtgärdsförslag till Grisbäcken – steg 2. (PDF) 
2015-09-01 
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken 
”Omsättning av fasträntekonto i Swedbank för Kustmiljögruppen”. 

Augusti månad 
2015-08-26 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken 
”Information miljöskyddsärende” jämte en bifogad fil… 
# Samrådsunderlag inför planerad ansökan för kläckäggsproduktion vid Övraby Lantbruk 
AB. 
2015-08-26 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 
”styrelsemöte 24 september 2015″. 
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Dag-for-traff-med-lansstyrelsen-avseende-Grisbacken-2015-09-28.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Investeringsbidrag-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Ans-Âkan-mindre-investeringsbidrag-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Ljungbyans-Vattenrad-bjuder-in-till-vattenexkursion.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/vattenexkursion-19sep2015-v2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Tid-for-traff-med-Lansstyrelsen-ang-Grisbacken.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kurs-om-Atgarder-i-samhallet-for-battre-havsmiljo.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/HoS_2015_Inbjudan1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vasslatter-2015-09-03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Materialet-om-Grisbacken-fran-2015-08-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/29-aug-2015-grisb-ñcken.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Omsattning-av-fastrantekonto-i-Swedbank-2015-08-14.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Information-miljoskyddsarende.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Samr-ÑdsunderlagUt-ÂkatSamr-Ñd.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Samr-ÑdsunderlagUt-ÂkatSamr-Ñd.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Styrelsemote-24-september-2015.pdf
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2015-08-25 
Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken 
”Länsstyrelsen inbjuder till en heldag den 26 oktober 2015 med fokus lagt på 
åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten”. 
2015-08-25 
Inkommer mail (PDF) från Ulrika Haraldsson, Kalmar läns museum med rubriken 
”Inbjudan till Kulturarvsseminarium 2015 – Tema Vatten jämte en bifogad fil… 
# Inbjudan och program mm (PDF) 
2015-08-25 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 29 
augusti – start vid gölen/malmen i Torsås. 
2015-08-23 
Inkommer svarsmail (PDF) från Kerstin Björklund, Ordförande i Bräkneåns vattenråd 
med rubriken ”Studieresa till Torsås och södra Kalmar”. 
2015-08-23 
Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vassklippning”. 
2015-08-21 
Sekretariatet besvarar via mail (PDF) Kerstin Björklund, ordförande i Bräkneåns 
Vattenråd, förfrågan om var anmälda deltagare ansluter i Torsås.  
2015-08-21 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Tack 
för idag!” 
2015-08-20 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”I 
morgon var det dax igen!” 
2015-08-19 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Vattenaktiviteter hösten 2015″. 
2015-08-19 
Inkommer mail (PDF) från Renate Focks, sekreterare i Ostkustens vattensamling med 
rubriken ”Vattenaktiviteter hösten 2015″. 
2015-08-18 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande med anledning av att Anna Thore, Kalmarsundskommissionen inbjuder till 
Hållbarhetssafari torsdagen den 3 september och lördagen den 5 september jämte två 
bifogade filer… 
# Informationsbroschyr om ”Hållbarhetssafari, torsdagen den 3 september 2015″.(PDF) 
# Informationsbroschyr om ”Hållbarhetssafari, lördagen den 5 september 2015″. (PDF) 
2015-08-14 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, 
Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Rapport Bergkvara reningsverk” jämte tre 
bifogade filer, som återfinns hos Kustmiljögruppens kansli med hänsyn tagen till att de 
inte har granskats och därmed ej heller godkänts av tillsynsmyndigheten. 
2015-08-13 
Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken ”Ölands 
Vattenråds Nyhetsbrev 2015:2. 
 
 
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Atgardsarbete-i-inlands-och-kustvatten-den-26-oktober.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Inbjudan-till-Kulturarvsseminarium-2015-Tema-Vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Oskarshamnsseminariet-Inbjudan-20151020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/29-augusti-strat-vid-golen-malmen-i-Torsas.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Studieresa-till-Torsas-och-sodra-Kalmar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vassklippning-2015-08-23.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Studieresa-till-Torsas-och-sodra-Kalmar1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Tack-for-idag-2015-08-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/I-morgon-var-det-dax-igen-2015-08-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vattenaktiviteter-hosten-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vattenaktiviteter-hosten-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Paminnelse-Hallbarhetssafari-3-5-september.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Broshyr-3-september-2015-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Broshyr-5-september.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-15-2.pdf
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2015-08-13 
Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken 
”Strandvandringar med Ölands Vattenråd och Naturskyddsföreningen”. 
Se även tidningsurklipp i Östran 2015-08-20. 
Mycket plast på stranden, Östran 2015-08-20 (JPG) – Se även artikel nedan 
Ölands naturskyddsförening och Ölands vattenråd plockade skräp, 
Östran 2015-08-20 (JPG) – Se även artikel ovan 
2015-08-12 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 
”Tack för hjälpen och sällskapet på dagens vandring! Sista delsträckan 21 eller 23 
augusti 2015?”. 
2015-08-12 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med anledning 
av att Karl-Gustaf (Kåge) Eklund och Pia Prestel anmält sig till ”Studieresa till Torsås och 
södra Kalmar lördagen den 29 augusti 2015″. 
2015-08-12 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med anledning 
av att Karl-Gustaf (Kåge) Eklund och Pia Prestel anmält sig till Länsstyrelsens heldag 
den 26 oktober 2015 med fokus lagt på åtgärder i inlands- och kustvatten”. 
2015-08-12 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 
”Vandring sträcka 3 utmed Grisbäcken”. 
2015-08-12 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med anledning 
av att Karl-Gustaf (Kåge) Eklund anmält sitt deltagande i i WSP:s seminarium ”Rutten 
levande Östersjö” den 3 september 2015″. 
2015-08-12 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 
rubriken ”Kustmiljödag med musselsafari den 3 eller 5 september 2015″. 
2015-08-11 
Inkommer autosvar via mail (PDF) från Carina Pålsson, Länsstyrelsen i Kalmar län med 
anledning av Karl-Gustaf (Kåge) Eklund och Pia Prestel anmält sig till Länsstyrelsens 
inbjudan till en heldag den 26 oktober 2015 med fokus lagt på åtgärdsarbeten i inlands- 
och kustvatten. 
2015-08-08 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Tack 
för hjälpen och sällskapet på dagens vandring! Sista delsträckan den 21 eller 23 
augusti”. 
2015-08-07 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 
rubriken ”Nyheter från Leader Småland Sydost”. 
2015-08-05 
Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Föreningar som klipper vass” jämte en bifogad 
fil… 
# Föreningar som klipper vass 2015-08-05. (PDF) 
2015-08-05 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 
”Aktiviteter under hösten 2015 i Vattenrådet” jämte en bifogad fil… 
# Bräkneåns Vattenråd inbjuder till studieresa till Torsås och södra Kalmar. (PDF) 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Srtrandvandringar-med-Olands-Vattenrad.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/08/Ostran20150820.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/08/Ostran20150820-3.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv.-Tack-for-hjalpen-och-sallskapet-pa-dagens-vandring.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Studieresa-till-Torsas-och-sodra-Kalmar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Lansstyrelsens-heldag-den-26-oktober-med-fokus-lagt-pa-atgardsarbeten-i-inlands-och-kustvatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vandring-stracka-3-utmed-Grisbacken.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Rutten-levande-Ostersjo.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kustmiljodag-med-musselsafari-2015-09-03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Autosvar-heldag-om-atgardsarbeten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Tack-for-hjalpen-och-sallskapet-pa-dagens-vandring.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vad-hander-infor-SydostLeader.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Foreningar-som-klipper-vass-2015-08-05.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-08-05.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Aktiviteter-under-hosten-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Inbjudan-till-studieresa-till-Tors-Ñs-och-s-Âdra-Kalmar-2015-09-29-alternativ.pdf
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2015-08-01 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Ny 
vandring den 8 augusti 2015″ som vidarebefordras till John Bräutigam, 
Kustmiljögruppens ordförande för kännedom. 

Juli månad 
2015-07-23 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken 
”Vassröjning i Djursvik”. 
2015-07-22 
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 
rubriken ”Vass, Djursvik”. 
2015-07-18 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam med rubriken ”Länsstyrelsen 
inbjuder till en heldag den 26 oktober 2015 med fokus lagt på åtgärdsarbeten i inlands- 
och kustvatten”. 
2015-07-12 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse 
med rubriken ”Turordningslista”. 
2015-07-11 
Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Pia Prestel ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Turordningslista”. 
2015-07-09 
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 
rubriken ”Utvecklingsplaner enligt tidningen”. 
2015-07-07 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Annika Åberg-Persson, 
miljöinspektör, Torsås kommun med rubriken Vass” jämte två bifogade filer… 
# Aktuell slutlig uppgift per den 7 juli 2015 på vilka medlemsföreningar som både har 
Länsstyrelsens tillstånd att klippa vass och Torsås kommuns godkännande för 
omhändertagande av den slagna vassen. (PDF) Informationen ovan grundar sig på 
uppgifter lämnade av föreningarna per den 7 juli 2015. 
# Vassklippning i kommunens vatten 2015. (PDF) 
2015-07-07 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 
”Deltagande i vandringen den 9 juli”. 
2015-07-01 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 
”Vandring den 9 juli”. 

Juni månad 
2015-06-28 
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) för kännedom från Assar Johansson, förare 
av Truxorn med rubriken Vassklippning. 
2015-06-23 
Inkommer mail (PDF) från Björn Sjöberg, avdelningschef vid Havs- och 
vattenmyndigheten med rubriken HaV fokuserar på dricksvatten och kemikalier i 
Almedalen. 
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Ny-vandring-den-8-augusti-Grisbacken-steg-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vassrojning-i-Djursvik-2015-07-23.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vass-Djursvik1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Atgardsarbete-i-inlands-och-kustvatten-den-26-oktober-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Turordningslista-2015-07-12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Turordningslista.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Utvecklingsplaner-enligt-tidningen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vassklippning-foreningar-som-klipper-vass-2015-07-07.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/03/f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-07-07.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/03/f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-07-07.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/03/f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-07-07.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/03/Vassklippning-i-kommunens-vatten-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Deltagande-i-vandring-den-9-juli.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vandring-den-9-juli.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vassklippning-2015-06-28.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Hav-fokuserar-pa-dricksvatten-och-kemikalier-i-Almedalen.pdf
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2015-06-21 
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken SvD-artikel 
inlagd på hemsidan. 
2015-06-18 
Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vass” som avser information om, vilka 
föreningar som har godkända tillstånd för vassklippning inför säsongen 2015 jämte en 
bifogad fil… 
# Uppdaterad lista (PDF) för de medlemsföreningar i Kustmiljögruppen som både har 
Länsstyrelsens tillstånd att klippa vass och Torsås kommuns godkännande för 
omhändertagande av vass under säsongen 2015. 
2015-06-18 
Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från John Bräutigam, 
Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ÖI ansökan. 
2015-06-17 
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 
med rubriken ”Aktiviteter under sommaren och hösten i Vattenråden”. 
2015-06-17 
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken 
”Tidningsartikeln inskannad och inlagd på hemsidan”. 
2015-06-14 
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Ny 
diariesida upplagd”. 
2015-06-12 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande med rubriken ”Inbjudan till hållbarhetssafari” jämte en bifogad fil… 
# Anmälan och information på hemsidan www.kalmar.se/hallbarhetssafari. 
2015-06-12 
Inkommer kopia av vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande med rubriken One.com årsfaktura – kustmiljogruppen.org jämte en bifogad 
fil… 
# One.com årsfaktura 2015. (PDF) 
2015-06-10 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, 
Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp enligt samtal, som 
avser tänkt medlemskap för Påbonäs Stugförening i Torsås Kustmiljögrupp. 
2015-06-09 
Inkommer vidarebefordrat svarsmail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Tillstånd för Vassklippning 2015″, som avser 
Björkenäs Stugförening. 
2015-06-09 
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse 
med anledning av ordförandens inbjudan till kaffesamkväm i Gunnarstorp fredagen den 
12 juni 2015, klockan 15.00. 
2015-06-09 
Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken Meddelande Dnr. 14707244 datum 150609 
jämte en bifogad fil… 
# Anmälan om eget omhändertagande av vass, Södra Kärr Samfällighetsförening.(PDF) 
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/SvD-artikel-inlagd-pa-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Foreningar-som-klipper-vass-2015-06-18.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-06-18.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/OI-ansokan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Aktiviteter-under-sommaren-och-hosten-i-Vattenraden.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Tidningsartikeln-inskannad-och-inlagd-pa-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Ny-diariesida-upplagd.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Hallbarhetssafari-2015.pdf
http://www.kalmar.se/hallbarhetssafari
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/One.com-arsfaktura-kustmiljogruppen.org_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/One.com-arsfaktura-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Torsas-Kustmiljogrupp-enligt-samtal-2015-06-10.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Tillstand-for-vassklippning-2015-Bjorkenas-Stugforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kaffesamkvam-i-Gunnarstorp-20150612.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Meddelande-Dnr-1407244-datum-1506091.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Meddelande-Dnr-1407244-datum-150609.pdf
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2015-06-08 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vass” som avser information om, att 
Gunnarstorps Miljöförening 2015 kommer att omhänderta den slagna vassen via KSRR 
jämte en bifogad fil… 
# Uppdaterad lista (PDF) för de medlemsföreningar i Kustmiljögruppen som både har 
Länsstyrelsens tillstånd att klippa vass och Torsås kommuns godkännande för 
omhändertagande av vass under säsongen 2015. 
2015-06-07 
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Bilder från 
Vårträffen”. 
2015-06-07 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Omhändertagande av vass 2015″ som avser 
Gunnarstorps miljöförening. 
2015-06-07 
Inkommer svarsmail (PDF) från Kennert Täck, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse 
med anledning av att sekretariatet expedierar beslutsparagraf 15126 – Medlemsförening 
Grisbäck – från styrelsens sammanträde den 21 maj 2015 jämte en bifogad fil… 
# § 15126, 2015-05-21 – Medlemsförening i Grisbäck. (PDF) 
2015-06-07 
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga medlemsföreningars kontaktpersoner i 
Kustmiljögruppen information om styrelsens sammanträdestider under hösten 2015 
jämte en bifogad fil… 
# § 15136, 2015-05-21 – Sammanträdestider – hösten 2015. (PDF) 
2015-06-07 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kärrabo 
Kustvårdsförening handling från styrelsens sammanträde 2015-05-21 jämte en bifogad 
fil… 
# § 15132, 2015-05-21 – Avstämning av projekt ”Förstudie av vattenförbättrande 
åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening”. 
2015-06-07 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
handlingar från styrelsens sammanträde 2015-05-21 jämte sju bifogade filer… 
# § 15126, 2015-05-21 – Medlemsförening i Grisbäck. (PDF) 
# § 15130, 2015-05-21 – Utvärdering av Kustmiljögruppens deltagande på ”Våryran 
2015″ i samverkan med Torsås kommun. (PDF) 
# § 15131, 2015-05-21 – Avstämning av projekt ”Vattenåtgärder i Grisbäckens 
avrinningsområde – steg 2″. (PDF) 
# § 15132, 2015-05-21 – Avstämning av projekt ”Förstudie av vattenförbättrande 
åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening”. (PDF) 
# § 15133, 2015-05-21 – Kustmiljögruppens presidium och Vattenrådets sekreterare 
träffar Småland Sydost, fredagen den 5 juni 2015. (PDF) 
#§ 15134, 2015-05-21 – lena Ek får tungt skogligt uppdrag – tre stegs raket inför 
konferens om ”Skogens vatten – dess betydelse för magasinering och fördröjning av 
ytvattnet uppströms vattendragen i Torsås”. (PDF) 
# § 15136, 2015-05-21 – Sammanträdestider – hösten 2015. (PDF) 
2015-06-06 
Inkommer kopia av mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Tillstånd för Vassklippning 2015″, som avser 
Järnsida Stugägareförening. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vassklippning-Gunnarstorps-Miljoforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-06-08.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Bilder-fran-Vartraffen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Omhandertagande-av-vass-2015-Gunnarstorps-Miljoforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Expediering-av-§-15126-Medlemsforening-Grisback.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15126-2015-05-21-Medlemsforning-i-Grisback.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Exp-av-styrelseprotokoll-2015-05-21-sammantradestider.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15136-2015-05-21-Sammanträdestider-hosten-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Exp-av-styrelseprotokoll-2015-05-21-Karrabo-Kustvardsforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15132-2015-05-21-Avstamning-av-projekt-Forstudie-av-vattenforbattrande-atgarder-inom-Karrabo-Kustvardsforening1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Exp.-av-styrelseprotokoll-2015-05-21-Pernilla-Landin.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15126-2015-05-21-Medlemsforning-i-Grisback.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15130-2015-05-21-Utvardering-av-Vatten-och-avloppsmassa-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15131-2015-05-21-Avstamning-av-projekt-Vattenatgarder-i-Grisbackens-avrinningsomrade.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15132-2015-05-21-Avstamning-av-projekt-Forstudie-av-vattenforbattrande-atgarder-inom-Karrabo-Kustvardsforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15133-2015-05-21-Kustmiljogruppens-presidium-och-Vattenradets-sekrteterare.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15134-2015-05-21-Lena-Ek-far-tungt-skogligt-uppdrag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15136-2015-05-21-Sammanträdestider-hosten-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Tillstand-for-vasskilppning-2015.pdf
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2015-06-06 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken 
”Inbjudan till kaffe fredagen den 12 juni 2015, klockan 15.00 i Gunnarstorp”. 
2015-06-05 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 
”Minnesanteckningar från mötet Leader 5/6 2015″. Minnesanteckningarna återfinns hos 
Kustmiljögruppens sekretariat jämte två bifogade filer… 
# presentationsmaterial – Powerpoints (PDF) GRISBÄCKEN steg 2 – Fokus på 
vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde, för att nå god ekologisk status och lite 
till, 
# Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket – Analyser av mätresultat och 
effekter av landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket 2015-05-08. Klicka på 
länken http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html 
2015-06-05 
Sekretariatet distribuerar via mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter justerat 
protokoll från styrelsens sammanträde den 21 maj 2015 jämte två bifogade filer… 
# Styrelseprotokoll 2015-05-21, §§ 15122 – 15151 
# Förteckning över både befintliga och potentiella sponsorer/vänföretagare till 
Kustmiljögruppen 2016-2018 fördelat på kontaktpersoner inom styrelsen. 
2015-06-04 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken 
”Näringsavskiljning i anlagda våtmarker – ny publikation jämte en bifogad fil 
#  http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html 
2015-06-03 
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 
rubriken ”Ber om Ditt tumavtryck på protokoll”. 
2015-06-02 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, 
Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”KSK arbetsgruppsmöte – korsbefruktning”. 
2015-06-02 
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Joel Parde, Leader Småland Sydost, John 
Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Miljösatsning Grisbäcken – steg 2 inför fredagens arbetsmöte den 5 juli 
2015 jämte en bifogad fil… 
# Powerpoint presentation (PDF) – Miljösatsning Grisbäcken – steg 2. (PDF) 
2015-06-02 
Inkommer mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens 
styrelse med rubriken ”Vassklippning Södra Kärr 2015″. 
2015-06-01 
Inkommer svarsmail (PDF) från Stellan Hamrin, läsare av Kustmiljögruppens Nyhetsbrev 
med reflektioner kring NASA:s uppgifter om att Väst Antarktis is kollapsar inom högst 5 
år. 
2015-06-01 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Inför 
fredag” jämte en bifogad fil… 
# Powerpoint presentation – Grisbäcken – steg 2 – Fokus på vattenåtgärder i 
Grisbäckens avrinningsområde för att nå god ekologisk status och lite till. (PDF) 
 
 
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-kaffe-den-12-juni-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Minnesanteckningar-fran-motet-LEADER-2015-06-05.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/GRISB-äCKEN-steg-2-slutversion-2015-06-012.pdf
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Expediering-av-styrelseprotokoll-2015-05-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-2015-05-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vanforetagarrekrytering-fordelat-pa-person2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vanforetagarrekrytering-fordelat-pa-person2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Naringsavskiljning-i-anlagda-vatmarker-ny-publikation.pdf
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ber-om-Ditt-tumavtryck-2015-05-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Ksk-arbetsgruppsmote-korsbefruktning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Miljosatsning-Grisbacken-steg-2-Powerpoint-presentation.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/GRISB-äCKEN-steg-2-slutversion-2015-06-011.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vassklippning-Sodra-Karr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vast-Antarktis-is-kollapsar-om-5-ar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Powerpoint-presentation-slutlig-version-Leader.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/GRISB-äCKEN-steg-2-slutversion-2015-06-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/GRISB-äCKEN-steg-2-slutversion-2015-06-01.pdf
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Maj Månad 
2015-05-29 
Inkommer förnyat svarsmail (PDF) från Bo Johnér, läsare av Kustmiljögruppens 
Nyhetsbrev som uttrycker sin glädje av att läsa maj månads Nyhetsbrev. 
2015-05-29 
Inkommer mail för kännedom (PDF) från Lena Peribert, ledamot av Kustmiljögruppens 
styrelse med rubriken ”Vattenkonferens 2016″. 
2015-05-28 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Ny uppdaterad lista” som avser Vasslåtter 
2015 jämte en bifogad fil… 
# Uppdaterad lista (PDF) för de medlemsföreningar i Kustmiljögruppen som både har 
Länsstyrelsens tillstånd att klippa vass och Torsås kommuns godkännande för 
omhändertagande av vass under säsongen 2015. 
2015-05-28 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med anledning av 
dagens arbetsmöte med Karl-Gustaf (Kåge) Eklund på kommunhuset i Torsås jämte en 
bifogad fil… 
# PowerPoint presentation (PDF) ”Grisbäcken steg 2 – Fokus på vattenåtgärder i 
Grisbäckens avrinningsområde för att nå god ekologisk status och lite till”. 
2015-05-28 
Inkommer svarsmail (PDF) från Bo Johnér, mottagare av Kustmiljögruppens månatliga 
Nyhetsbrev med anledning av svåröppnad PDF-fil. 
2015-05-28 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 
”Inför dagens möte” jämte två bifogade filer… 
#§ 15131, 2015-05-21 – Kustmiljögruppen medverkar aktivt i nytt tänkt arbetssätt för 
Vattenrådet. (PDF) 
# Involvera lantbrukarna i vattenförvaltningen. (PDF)  
2015-05-27 
Centralt utskick av… 
Nyhetsbrev för maj månad 2015 (PDF) via… 
# mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppens medlemsföreningar, 
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer, 
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun, 
# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och 
organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet. 
2015-05-26 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Ni har 
inte glömt! 28/5 18:00 föreläsning om MILJÖGIFTER I VÅR VARDAG – vad kan vi göra? 
Därefter föreningsstämma för de som vill vara med jämte en bifogad fil… 
# Välkommen på föreläsning och föreningsstämma 2015-05-28. (PDF) 
2015-05-25 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken 
j.brautigam@telia.com har delat något med dig, jämte en bifogad fil… 
# Lantbrukare vill se att vattenmiljöåtgärder ger effekt, ATL 2015-05-25. (PDF) 
2015-05-25 
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, vattenprojektsamordnare på 
Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Arbete med ideella organisationer”. 
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Nyhetsbrev-maj-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vattenkonferens-2016-2015-05-28.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ny-uppdaterad-lista-for-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-05-28.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PowerPoint-presentation-Grisbacken-steg-2-Leader-2015-06-05.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/GRISB-äCKEN-steg-2-PowerPoint-Leader.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kustmiljogruppens-Nyhetsbrev-for-maj-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Infor-dagens-mote-2015-05-28.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15131-2015-05-21-Kustmiljögruppen-medverkar-aktivt-i-nytt-tänkt-arbetssatt-for-Vattenradet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15131-2015-05-21-Kustmiljögruppen-medverkar-aktivt-i-nytt-tänkt-arbetssatt-for-Vattenradet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Involvera-lantbrukarna-i-vattenförvaltningen-2015-05-26.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Torsås-Kustmiljögrupp-maj-2015-slutlig-pdf-med-inb.kort_1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-maj-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-maj-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-maj-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-maj-ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ni-har-val-inte-glomt-2015-05-28.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/F-Ârel-ñsning-Ñrsm-Âtet-28-maj-20152.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Bonder-kraver-bevis-for-vattenhansyn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Lantbrukare-vill-se-att-vattenmiljoatgarder-ger-effekt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Arbete-med-ideella-organisationer1.pdf
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2015-05-25 
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 
rubriken ”Nyhetsbrev maj 2015″. 
2015-05-25 
Sekreteraren bekräftar via mail (PDF) till John Bräutigam, Kustmiljögruppen ordförande, 
att Nyhetsbrevet för maj månad inkommit till sekretariatet för distribution, jämte två 
bifogade filer… 
# Nyhetsbrev för maj månad 2015, utan inbetalningskort. (PDF) 
# Nyhetsbrev för maj månad 2015, med inbetalningskort. (PDF) 
2015-05-22 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande med rubriken Kalmarsundskommissionen – Arbetsmöte ”korsbefruktning” 
jämte fyra bifogade filer… 
# Samverkansgruppsmöte den 11 maj 2015 – minnesanteckningar. (PDF) 
# Scanning av fonder och program för projektutveckling – KSK. (PDF) 
# Möjligheter för bidrag för fisk och kustmiljöåtgärder. (PDF) 
# Schema. (PDF) 
2015-05-22 
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 
rubriken ”Arbete med ideella organisationer”. 
2015-05-22 
Sekreteraren besvarar via mail (PDF) Lena Periberts förfrågan om datum avseende 
”Vattenkonferens 2016″. 
2015-05-22 
Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vassklippning Kärrabo miljögrupp 2015″. 
2015-05-22 
Sekretariatet besvarar via mail (PDF) Lena Periberts förfrågan om lämpliga datum för 
genomförandet av Vattenkonferens 2016. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-maj-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-maj-manad-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Torsås-Kustmiljögrupp-maj-2015-slutlig-pdf-utan-inb.kort_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Torsås-Kustmiljögrupp-maj-2015-slutlig-pdf-med-inb.kort_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/KSK-arbetsgruppsmote-korsbefruktning3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/minnesantekningar-150511.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Scanning-KSK.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/M-Âjligheter-f-Âr-bidrag-f-Âr-fiskv-ñg.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Schema-150521.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Arbete-med-ideella-organisationer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vattenkonferens-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vassklippning-Karrabo-miljogrupp.pdf

