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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma  

 
Tid:  Lördagen den 24 oktober 2015 

 

Plats:  Musselodlingen i Hagby hamn 

 

Närvarande: John Bräutigam, ordförande Kustmiljögruppen 

 Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare Kustmiljögruppen 

               Rune Fransén, Kustmiljögruppen 

        Pia Prestel, Kustmiljögruppen 

              Kennert Täck, Kustmiljögruppen 

 

  Röstberättigade deltagare från medlemsföreningarna  

    

Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening 

                 Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening 

Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo 

 

Övriga deltagare 

 

Pernilla Landin, Vattenrådet 

                Marcus Törnberg 

                 

 

 

§ F1501.   Föreningsstämman öppnas av Kustmiljögruppens ordförande 

 

 Ordföranden för Torsås Kustmiljögrupp, John Bräutigam öppnar 

                 föreningsstämman för verksamhetsåret 2015 och hälsar deltagarna varmt 

               välkomna. 

 

 Ordföranden konstaterar att det är en liten numerär av föreningens 

                medlemsföreningar, tre av femton, som denna fina höstlördag hörsammat 

                     styrelsens inbjudan.  

                 Trots detta är det ändock en värdefull skara vattenintresserade personer som är 

                 beredda att ta sitt ansvar och aktivt verka för arbetet med att förverkliga EU:s  

              vattendirektiv och inte minst viktigt Kustmiljögruppens fort- och överlevnad. 
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§ F1502.   Godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga utlysning 

 

I stadgarna framgår av paragraf 12, att kallelse skall utgå 14 dagar före tidpunkt 

  före ordinarie föreningsstämma, vilket innebär i klartext fredagen den 9 

                     oktober 2015. 

 

Sekretariatet har vidtagit följande åtgärder för att uppfylla vad som framgår av  

§ 12, då det gäller godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga 

utlysande… 

 

# Publicering på hemsidan under ”senaste nytt”, vilket skett 2015-09-26. 

# Ordförandens Nyhetsbrev för september 2015, som dels publicerats under 

   senaste nytt på hemsidan, dels distribuerats via mail till medlemsföreningarnas 

   kontaktpersoner 2015-09-24. 

# Skriftlig kallelse till medlemsföreningarnas kontaktpersoner via mail 

   2015-10-06. 

 

Vidtagna åtgärder av sekretariatet ligger avsevärt tidigare än bäst före datum 

2015-10-09. 

 

Erforderliga handlingar, som sekretariatet haft rådighet över har funnits 

tillgängliga på Kustmiljögruppens hemsida under senaste nytt och linjalrubriken 

Dokumentarkiv/Diarium samt Nyheter. 

  

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta 

 

 Att godkänna av sekretariatet upprättat förslag till kallelse och 

föreningsstämmans behöriga utlysning avseende verksamhetsåret 2015. 

 

 

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

 

§ F1503.   Godkännande av dagordning - Anmälan om ärende under övriga frågor 

 

Vid ordinarie föreningsstämma ska nedan följande ärenden behandlas enligt 

föreningens stadgar § 12. Dagordningen och samtliga de ärenden som skall 

behandlas på föreningsstämman har återfunnits på Kustmiljögruppens hemsida, 

enligt vad som framgår av § F1502 samt denna paragraf. 

  

 02.  Godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga utlysning. 

 03.  Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor. 

04.  Fastställande av röstlängd. 
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05.  Fullmakter. Fullmakt bifogas kallelsen. 

 06.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 07.  Val av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmans 

         protokoll, tillika rösträknare. 

 08.  Val av ordförande i föreningen för en tid av två (2) år. 

 09.  Kallelse till extra årsmöte i föreningen enligt § 15 i stadgarna. 

 10.  Upplösning av föreningen enligt § 21 i stadgarna. 

 11.  Val av övriga fyra styrelseledamöter. 

  12.  Val av två (2) ersättare) i styrelsen för en tid av ett (1) år. 

 13.  Val av en (1) ordinarie revisor jämte en (1) ersättare. 

 14.  Val av valberedning som utgörs av två (2) ordinarie ledamöter jämte en (1) 

                             ersättare för en tid av ett (1) år. 

 15.  Fastställande av verksamhetsplan  

 16.  Fastställande av verksamhetsbudget 

 17.  Övriga frågor - informationsärenden        

 18.  Mötets avslutande. 

 

Styrelsen har i samband med kallelse jämte dagordning till medlems- 

föreningarnas kontaktpersoner redan aviserat under övriga frågor § F1514  

informationsärendena… 

 

# Utvärdering av vasslåtter 2015, se sidan 11 i detta protokoll. 

# Utvärdering av PM tecknat mellan Torsås kommun och Torsås 

   Kustmiljögrupp daterat den 20 mars 2015, se sidan 13 i detta protokoll. 

# Nya aktörer som omhändertar den slagna vassen till temporära deponier enligt 

   av Torsås kommun godkända platser, se sidan 13 i detta protokoll. 

# Nytt femårigt tillstånd hos Länsstyrelsen för vassklippning 2016 – 2020, se 

   sidan 14 i detta protokoll. 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta  

 

 Godkänna av sekretariatet upprättat förslag till dagordning för 

föreningsstämman. 

 

Styrelsen föreslår vidare föreningsstämman att besluta 

 

 Att bifalla styrelsens förslag under övriga frågor § F1517 - 

informationsärenden. 

 

 

Föreningsstämman beslutar att… 

 

 Dels godkänna av sekretariatet upprättat förslag till dagordning för 

föreningsstämman. 

 Dels bifalla styrelsens förslag under övriga frågor § F1517.  
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§ F1504.   Fastställande av röstlängd 

 

 Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta 

 

 Att om behov föreligger skall röstlängd upprättas. 

 

 

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

 

§ F1505.   Fullmakter. Fullmakt bifogas kallelsen 

 

Fullmakter skall vara skriftliga, då medlemsförening företräder annan 

medlemsförening. Fullmakt bifogas kallelsen. 

 

 Ordföranden frågar om de närvarande röstberättigade närvarande 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner genom fullmakt företräder annan 

förening.  

 

 Ordföranden konstaterar, att så inte är fallet, varför… 

 

 Föreningsstämman beslutar att 

 

 Lägga detta ärende till handlingarna. 

 

 

 

§ F1506.   Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 

 Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta att till 

 

 Ordförande välja John Bräutigam 

 Sekreterare välja Karl-Gustaf (Kåge) Eklund  

 

 

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag 

 

 

 

 

§ F1507.   Val av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmans protokoll,  

                  tillika rösträknare 

 

 Föreningsstämman beslutar att till protokollsjusterare välja 

 

 Rune Fransén och Ove Lindh. 
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§ F1508.   Val av ordförande i föreningen för en tid av två (2) år 

 

 I Kustmiljögruppens stadgar, 12 paragrafen moment 07 så skall 

             föreningsstämman välja en ny ordförande för de kommande två åren. 

 

 Styrelsen har behandlat detta ärende vid sitt sammanträde 2015-09-17, § 15155 

               med anledning av att styrelsen sedan ”Höstträffen 2014” även fungerat som 

                valberedning, då den gamla valberedningen avgick, utan att komma med 

                  namnförslag på ny valberedning, enligt inkommen handling i diariet  

                   2014-11-25. 

 

 Av protokollet framgår… 

 

 Att John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen inte har för avsikt att 

ställa upp för ytterligare en mandatperiod om två år från den 1 januari 2016. 

 Att ingen av ledamöterna med ett år kvar – Lena Peribert och Karl-Gustaf 

(Kåge) Eklund står till förfogande för föreningsstämman att väljas till ny 

ordförande för Kustmiljögruppen. 

 Att ingen av ledamöterna – Pia Prestel och Robert Briland, som står till 

föreningsstämmans förfogande för omval kan tänka sig att kandidera till 

posten som ny ordförande för Kustmiljögruppen. 

 För att styrelsen skall vara beslutsför enligt stadgarna så krävs det fem 

ordinarie ledamöter, varav en skall vara ordförande. 

 Styrelsen är enig om, att det nu känns ytterligt angeläget, att 

Kustmiljögruppens medlemsföreningar både får kunskap om hur allvarligt 

situationen ser ut inför de kommande verksamhetsåren och måste därför 

beredas möjlighet att inventera sina egna nätverk så att det vid 

föreningsstämman lördagen den 24 oktober 2015 kan väljas en ny beslutsför, 

aktiv och kompetensstark styrelse inför verksamhetsåret 2016. 

 Att ordföranden får i uppdrag genom Nyhetsbrevet för september att 

redogöra för den uppkomna vakanssituationen i styrelsen och be de olika 

Kustmiljöföreningarna komma med namnförslag till potentiell ny ordförande 

och/eller ny ledamot av styrelsen till fredagen den 2 oktober 2015.  

 Ingen medlemsförening har när denna kallelse lämnar sekretariatet 

hörsammat ordförandens och styrelsens upprop. 

 

 Detta leder till att styrelsen i sin roll och i sin egenskap av valberedning inte har 

                  kunnat slutföra sitt uppdrag och för föreningsstämman presentera förslag till en 

                      ny ordförande för Kustmiljögruppen för de närmaste två åren. 

   

 Detta är naturligtvis både allvarligt, tråkigt och synnerligen besvärande både för 

      Kustmiljögruppen som förening och som aktiv medaktör för vattenfrågornas  

                  stora betydelse ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 
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               Under dagens överläggning yttrar sig Rune Fransén, Ove Lindh och Jaen 

            Nilsson med tankar och reflektioner som inte står i strid med styrelsens förslag 

               till föreningsstämman. 

 

 Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta 

 

 Att under förutsättning att styrelsen består utav fem ordinarie ledamöter, där 

ingen utav de ordinarie ledamöterna är ordförande, så är styrelsen ändå 

beslutsför enligt stadgarna och kan representera Kustmiljögruppen fullt ut. 

 

 Att ordförandeskapet roterar inom styrelsens fem ordinarie ledamöter enligt 

§ F1511 för tid som bestäms i styrelsen. 

 

 

 Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

 Med hänvisning till föreningsstämmans beslut i § F1508 ovan ber ordföranden 

                 föreningsstämman att besluta att… 

 

 § F1509 - Kallelse till extra årsmöte i föreningen enligt § 15 i stadgarna och 

 

          § F1510 - Upplösning av föreningen enligt § 21 i stadgarna… 

 

 … utgår på dagordningen. 

 

 

 Föreningsstämman beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

 

 

 

  

§ F1511 Val av övriga ledamöter 

 

 I Kustmiljögruppens stadgar, 12 paragrafen moment 08 så skall 

             föreningsstämman välja fyra ledamöter för en tid av två år för det kommande  

              verksamhetsåret med beaktande av att halva styrelsen årligen väljs för en ny 

          mandatperiod av två år. 

 

 Styrelsen har behandlat detta ärende vid sitt sammanträde § 15155, 2015-09-17 

               med anledning av att styrelsen sedan ”Höstträffen 2014” även fungerat som 

                valberedning, då den gamla valberedningen avgick, utan att komma med 

                  namnförslag på ny valberedning, enligt inkommen handling i diariet  

                   2014-11-25. 
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 Av protokollet framgår att följande ledamöter står i tur att avgå… 

 

 Pia Prestel, kandiderar som ledamot för ett år – verksamhetsåret 2016. Kan 

inte tänka sig att ställa upp som ordförande. 

 Kennert Täck, lämnar Kustmiljögruppen vid årsskiftet 2015/2016. 

 Robert Briland, kandiderar som ledamot för två år – verksamhetsåren 

2016-2017. Kan inte tänka sig att ställa upp som ordförande. 

Ledamöter med ett år kvar d.v.s. finns med i styrelsen även under 

verksamhetsåret 2016… 

 Lena Peribert, ordinarie ledamot tillika kassör. Kan inte tänka sig att ställa 

upp som ordförande. 

 Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, ordinarie ledamot tillika sekreterare. Kan inte 

tänka sig att ställa upp som ordförande. 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta, att till ledamöter i 

Kustmiljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2016 utse… 

 

 Lena Peribert, ordinarie ledamot, kvarstående ett (1) år 

Kan inte tänka sig att ställa upp som ordförande. 

 Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, ordinarie ledamot, kvarstående ett (1) år. 

 Kan inte tänka sig att ställa upp som ordförande. 

 Pia Prestel, ordinarie ledamot, omval ett (1) år. 

Kan inte tänka sig att ställa upp som ordförande. 

 Robert Briland, ordinarie ledamot, nyval två (2) år. 

Kan inte tänka sig att ställa upp som ordförande. 

 Marcus Törnberg, ordinarie ledamot, nyval två (2) år. 

 

 

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

 

 

§ F1512.  Val av två (2) ersättare i styrelsen för en tid ett (1) år  

 

 I Kustmiljögruppens stadgar, 12 paragrafen moment 09 så skall 

             föreningsstämman välja två ersättande ledamöter i styrelsen för en tid av ett (1) 

                     år för det kommande verksamhetsåret. 
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 Styrelsen har behandlat detta ärende vid sitt sammanträde § 15155, 2015-09-17 

               med anledning av att styrelsen sedan ”Höstträffen 2014” även fungerat som 

                valberedning, då den gamla valberedningen avgick, utan att komma med 

                  namnförslag på ny valberedning, enligt inkommen handling i diariet  

                   2014-11-25. 

 

 Av protokollet framgår att … 

 

Styrelsen i sin roll och i sin egenskap av valberedning inte heller här har kunnat 

slutföra sitt uppdrag och för föreningsstämman presentera förslag till två 

ersättande ledamöter för det kommande verksamhetsåret.                       

   

 Detta är naturligtvis både allvarligt, tråkigt och synnerligen besvärande både för 

      Kustmiljögruppen som förening och som aktiv medaktör för vattenfrågornas  

                  stora betydelse ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

 Sedan styrelsens sammanträde den 17 september 2015 har emellertid sökandet 

               efter ersättande ledamöter fortsatt. Sekreteraren redogör för, att det inkommit ett 

               mail per den 20 oktober 2015, som finns i diariet med samma datum, där 

                     kontaktpersonen för Ragnabo Södra Miljöförening Magnus Rosenborg bekräftar  

               att han kan tänka sig, att ställa upp som ersättande ledamot med orden ”ja, jag 

                  testar”. 

 

 Under överläggning framkommer, att även Ove Lindh i Bergkvara 

                 Samhällsförening kan tänka sig, att ställa upp som ersättande ledamot. 

 

 Ordföranden sammanfattar nu situationen så, att det finns två namnförslag på  

                 ersättande ledamöter, nämligen Magnus Rosenborg och Ove Lindh. 

 

               Mot bakgrund av vad som sagts ovan föreslår ordföranden föreningsstämman att 

                  besluta att 

 

 Till ersättande ledamöter under verksamhetsåret 2016 utse Magnus 

Rosenborg och Ove Lindh. 

 

 

 Föreningsstämman beslutar 

 

 I enlighet med ordförandens förslag. 

 

 

 

F1513.  Val av en (1) ordinarie revisor jämte en (1) ersättare för en tid av ett (1) år 
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 Sekreteraren meddelar, att det i diariet finns en inkommen handling per den 28 

                 september 2015, som konfirmerar sekretariatets förfrågan om nuvarande 

               revisorer ställer upp till omval. 

 
2015-09-28 
Inkommer mail (PDF) från Solbrith Hellman, ersättande revisor i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”OK för omval om medlemmar så önskar”. 
 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta, att till revisorer för 

verksamhetsåret 2016 utse… 

 

 Jan Hellman, ordinarie revisor, omval 

 Solbrith Hellman, ersättande revisor, omval 

 

 

 Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag 

 

 

 

F1514.  Val av valberedning som utgörs av två (2) ordinarie ledamöter jämte en (1) 

ersättare för en tid av ett (1) år för det kommande verksamhetsåret 2016 

 

 

 Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta att… 

 

 Styrelsen med förtroende får i uppdrag av föreningsstämman att fortsätta i 

sitt idoga arbete med att söka efter vattenintresserade såväl ordinarie såväl 

som ersättande ledamöter till valberedningen. 

 

 Styrelsen intill dess att beslutspunkten ovan förverkligas får fungera som 

valberedning. 

 

 

 Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

 

F1515.   Fastställande av verksamhetsplan 

 

Det åligger styrelsen enligt de nya stadgarna, paragraf 12, som antogs vid 

årsmötet 2013-06-12 enligt § 1311, att framlägga till föreningsstämman som 

skall hållas senast i november månad året före det aktuella verksamhetsåret en 

verksamhetsplan. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Uppdrag-som-revisorer-aven-under-2016.pdf
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Sekreteraren har på styrelsens uppdrag tagit fram en tre-årig verksamhetsplan 

med början 2015 samt en flerårsplan 2016-2017 presenterad i en matrisbild, som 

bifogas denna kallelse och som föreningsstämman 2014-11-22, § F1412 tog 

beslut på. 

 

Styrelsen har behandlat detta ärende 2015-09-17, § 15157 där det i 

beslutsformuleringarna framkommer följande… 

 

 Under punkt 12:13 i föreningens stadgar - Fastställande av verksamhetsplan 

för det kommande verksamhetsåret - skall det särskilt beaktas av vad som 

framgår av § 15155 i detta protokoll, då föreningen saknar vald ordförande 

för det kommande verksamhetsåret 2016, vilket i korthet innebär att 

flerårsplanen ligger som underlag. 

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta att 

 

 Flerårsplan 2016-2017 antagen av föreningsstämman 2014-11-22, § F1412 

får ligga som styrdokument för föreningens verksamhet under 2016. 

 

 Ge styrelsen i uppdrag att uppdatera namnen på de personer som ansvarar 

för respektive verksamhet. 

 

 

 

§ F1516.   Fastställande av verksamhetsbudget 

  

Det åligger styrelsen enligt de nya stadgarna, paragraf 12, som antogs vid 

årsmötet 2013-06-12 enligt § 1311, att framlägga till föreningsstämman som 

skall hållas senast i november månad året före det aktuella verksamhetsåret en 

verksamhetsbudget. 

 

Kassören har på styrelsens uppdrag tagit fram en tre-årig verksamhetsbudget 

med början 2015 samt en flerårsplan 2016-2017 presenterad i en matrisbild, som 

bifogas denna kallelse och som föreningsstämman 2014-11-22, § F1413 tog 

beslut på. 

 

Styrelsen har behandlat detta ärende 2015-09-17, § 15157 där det i 

beslutsformuleringarna framkommer följande… 

 

 Under punkt 12:12 i föreningens stadgar - Fastställande av 

verksamhetsbudget för det kommande verksamhetsåret - skall det särskilt 

beaktas av vad som framgår av § 15155 i detta protokoll,  
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då föreningen saknar vald ordförande för det kommande verksamhetsåret 

2016, vilket i korthet innebär att flerårsplanen ligger som underlag. 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta att 

 

 Flerårsplan 2016-2017 antagen av föreningsstämman 2014-11-22, § F1412 

får ligga som styrdokument för föreningens budget under 2016. 

 

 

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

 

 

§ F1517 Övriga frågor – informationsärenden 

 

 

# F1517:1 Utvärdering av vasslåtter 2015 

 

 Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med särskilt ansvar för 

vasslåtter 2015 inom styrelsen lämnar erfarenheter och reflektioner av 

”Vasslåtter 2015 vad avser planering, genomförande och omhändertagande samt 

uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun” och som baseras 

på de handlingar som finns i diariet med angivande av datum enligt nedan gjord 

specifikation som återfinns i protokoll från styrelsens sammanträde den 17 

september 2015, § 15161. 

 

Pia Prestel formulerar utvärderingen av ”Vasslåtter 2015” med följande tankar 

för varje steg. 

 

Planering 

 Medlemsföreningarna lämnade relativt sent under juni månad, vilka som 

hade för avsikt, att slå vass och hade tillstånd både av Länsstyrelsen och 

av Torsås kommun, vilket fördröjde planeringen avsevärt. 

 

 Assar Johansson, förare av Truxorn har själv utarbetet 

turordningsschemat, utan samråd med Kustmiljögruppen, varför 

uppgifter om var vasslåtter pågått inte funnits på Kustmiljögruppens 

hemsida under vassklippningssäsongen. 

 

 Assar Johansson har själv meddelat respektive medlemsförening när han 

skulle komma. 
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 Tidskrävande och tungrodd hantering av planeringsschemat mellan de 

fyra aktörerna medlemsförening – Torsås kommun – Assar Johansson – 

Kustmiljögruppen, vilket mailkorrespondensen på sidorna 19 och 20 i 

detta protokoll bär tydlig vittnesbörd om – 29 registrerade mailkontakter. 

 

Genomförande 

 Många driftsstopp under slåttern till följd av upprepade reperationer av 

Truxorn. 

 

Omhändertagande 

 Nya aktörer har dykt upp för själva omhändertagandet av den slagna 

vassen, såsom i Gunnarstorp – KSRR, Miljöföreningen Södra Ragnabo – 

Kjell Pettersson i Glosebo, Norragårdens Samfällighetsförening – 

troligen Bröderna Olsson i Bergkvara. 

 

Samverkan med Torsås kommun 

 Annika Person-Åberg har fortlöpande uppdaterat Kustmiljögruppen via 

beslut om och när BoM godkänt medlemsföreningarnas ansökningar. 

 

Sekreteraren presenterar en schematisk skiss över kontaktvägarna mellan de fyra 

inblandade huvudaktörerna – Torsås Kommun – Medlemsförening i 

Kustmiljögruppen - Vassklipparen, med kommunikationsvägar som ser ut enligt 

nedan… 

             Torsås kommun                                    Medlemsförening 

 

 

 

 

 

                                   Kustmiljögruppen                                Vassklipparen 

 

… vilket är ett kommunikationssystem som måste betraktas som helt orimligt 

för de två ideella aktörerna Torsås Kustmiljögrupp och de enskilda 

medlemsföreningarna både ur resurs- och förtroendesynpunkt för att genomföra 

vasslåtter 2016 på. 

 

 Sammantaget finner styrelsen att det upprättade PM:et från den 20 mars 2015, 

               klicka på den blå länken nedan, måste omarbetas, då det gäller handhavandet av 

                   vasslåtter för säsongen 2016 för att undvika att så mycket administrativ kraft 

               läggs på en ”icke-fråga”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-

Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf
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Styrelsen har vid sitt sammanträde 2015-09-17 beslutat att 

 

 Förnyade kontakter måste tas med Torsås kommun och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen inför ”Vasslåtter 2016” för att skapa en 

bättre och klokare resursplanering för de ideella krafterna. 

 

 På föreningsstämman skall denna punkt återfinnas under punkt 17 

Övriga frågor – informationsärenden. 

 

 

 # F1517:2 Utvärdering av PM tecknat mellan Torsås kommun och Torsås 

    Kustmiljögrupp daterat den 20 mars 2015 

 

  I protokoll från styrelsens sammanträde den 17 september 2015, § 15161 

återfinns denna ärendepunkt upptagen, där styrelsen finner att det upprättade 

PM:et från den 20 mars 2015, klicka på den blå länken nedan, måste omarbetas, 

då det gäller handhavandet av vasslåtter för säsongen 2016 för att undvika att så 

mycket administrativ kraft läggs på en ”icke-fråga”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-

Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf  

 

Styrelsen har vid sitt sammanträde 2015-09-17 beslutat att 

 

 Förnyade kontakter måste tas med Torsås kommun och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen inför ”Vasslåtter 2016” för att skapa en 

bättre och klokare resursplanering för de ideella krafterna. 

 

 På föreningsstämman skall denna punkt återfinnas under punkt 17 

Övriga frågor – informationsärenden. 

 

 

 

# F1517:3 Nya aktörer som omhändertar den slagna vassen till temporära 

  deponier enligt av Torsås kommun godkända platser  

   

 Under ett antal år tillbaka så har PKN-Consulting, Nybro hjälpt medlems- 

föreningarna med att ta omhand den klippta vassen för transport till temporär 

upplagringsplats under längst tre år för att sedan omhändertas av KSRR eller 

lokala näringsidkare för de gröna näringarna för nedplöjning för att på åkermark 

tillskapa näringstillförsel och ökade kolhalter i jorden. 

 

 Under sommaren 2015 har två nya aktörer – se nedan – dykt upp på den s.k. 

”marknaden”, som är intresserade av att hjälpa medlemsföreningarna med att ta 

omhand den klippta vassen till bättre ekonomiska villkor än vad PKN-

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf
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Consulting, Nybro hitintills kunnat erbjuda. Någon inställelseavgift utgår inte. 

 

 Bröderna Tomas och Patrik Olsson, Bergkvara, som nyttjats av 

Norragårdens Samfällighetsförening och Södra Kärr Samfällighets- 

förening. 

 

 Kjell Pettersson i Glosebo, som utnyttjats av Miljöföreningen Södra 

Ragnabo. 

 

 

 

 

# F1517:4 Nytt femårigt tillstånd hos Länsstyrelsen för vassklippning  

                    2016 - 2020 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

  sammanträde 2015-01-22, § 15015.  

 

 Av ärendebeskrivningen framgår bland annat att ordföranden John Bräutigam  

     fört samtal med Rune Fransen, Kustmiljögruppens f.d. ordförande som lovat att 

  ansvara för ansökningsprocessen av nytt femårigt tillstånd hos Länsstyrelsen för 

      perioden 2016-2020. 

 

Förutom de medlemsföreningar som redan omfattas av det gamla tillståndet från 

2011-09-26 ”Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § MB samt 8 § förordning 

(1998:904) om anmälan för samråd” – klicka på länken nedan… 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2012/07/Oversiktskartor-samt-ovriga-handlingar.pdf  

 

… bör det särskilt uppmärksammas att…  

 

 Bruatorpsån saknar tillstånd för vassklippning för kalenderåren 2014 och 

2015, enligt 12 kap. 6 § MB. 

 

 Grämkulla Intresseförening, ny medlemsförening i Kustmiljögruppen under 

2012 saknar tillstånd för vassklippning, enligt 12 kap. 6 § MB. 

 

De diskussioner som styrelsen fört med ev. nya potentiella medlemsföreningar 

såsom Påbonäs och Grisbäck har så sent som under september månad 2015 

tyvärr ännu inte lett fram till resultat och skall således inte omfattas av det nya 

samrådet för perioden 2016-2020. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Oversiktskartor-samt-ovriga-handlingar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Oversiktskartor-samt-ovriga-handlingar.pdf


15 

 

Vid Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015” den 9 maj 2015redogör Rune Fransén, 

enligt sekretariatets minnesanteckningar för bakgrund, Länsstyrelsens 

synpunkter, berörd lagstiftning, förslag till miljöhänsyn, vilka åtgärder som skall 

utföras, syfte och utförande av själva åtgärden d.v.s. hur  samt kompletterande 

information. 

 

 ”Bakgrunden till projektet är att Torsås kommun har investerat i en 

vassröjningsmaskin och erbjuder hjälp med att röja vass längs kusten. 

Vassröjning ingår som åtgärd i kommunens fastställda Kustvårdsplan. 

Förutsättningen för genomförandet är att någon åtar sig att samordna 

projektet. Detta sker nu av Kustmiljögruppen i samverkan med Torsås 

kommun och kustmiljöföreningarna. Tillstånd för vassröjning söks nu för en 

tid av fem år”. 

 

 ”Berörd lagstiftning enligt 12 kap. 6 § MB samt 8 § förordning (1998:904) 

om samråd”. 

 

 ”Den som vidtar en åtgärd är alltid skyldig att ta miljöhänsyn så att skador 

och olägenheter inte uppkommer på människors hälsa eller miljön (2  kap. 

MB). För att begränsa och motverka skada på naturmiljön bör ni enligt 

Länsstyrelsens uppfattning iaktta följande vid utförandet av verksamheten 

eller åtgärden… 

-      Utför inte verksamheten 1 april – 15 juli för att inte störa häckande fågel 

       eller lekande fisk. 

- Vidta åtgärder för att inte skada de rödlistade kransalgerna i 

Stengårdsviken. 

- Lämna kvar enstaka hobbar med vass i samtliga områden. 

- Utför verksamheten när det är lågvatten. 

- Deponera inte klippt vass i vattnet eller på stranden. 

- Forsla bort den slagna vassen från området så fort åtgärden är slutförd. 

- Vidta åtgärder för att minimera eventuella markskador. 

- Drivmedel m.m. till arbetsfordon ska hanteras så att mark och vatten 

kring verksamhetsområdet inte förorenas.” 

 

 ”Klippning, i hopsamling och bärgning upp på land ska utföras av 

kommunens vassklippningsmaskin typ amfibie (Truxor). 

Kustmiljöföreningarna i resp. område svarar tillsammans med markägaren 

för att vassen kommer ifrån strandområdena på ett godtagbart sätt. Den 

totala arean utmed Torsås kustremsa uppgår till ca 17 000 m
2
.
 
Vassen i 

Ragnabo 15:1 kommer preliminärt att användas i ett försök att framställa 

bränslepellets”. 
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 ”Ansvaret för vassklippningen ligger hos verksamhetsutövaren. 

Kustmiljögruppen är inte juridiskt ansvarig för vassklippningen. Det är 

kustmiljöföreningarna d.v.s. Kustmiljögruppens medlemsföreningar, som 

har/bär detta ansvar”. 

 

Förteckning över Kustmiljögruppens medlemsföreningar som både har 

Länsstyrelsens och Torsås kommuns godkännande för såväl vasslåtter såväl som 

omhändertagande av den slagna vassen under vassklippningssäsongen 2015 

bifogas. 

 

Klicka på länken http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2015/03/f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-07-07.pdf  

 

Det är styrelsens bestämda uppfattning och mål, att ett nytt samråd enligt 12 

kap. 6 § MB samt 8 § förordning (1998:904) om samråd måste vara på plats 

inför vassklippningssäsongens början i medio juli månad 2016.  

 

Det nya samrådsförfarandet enligt MB måste bygga på samma förutsättningar 

och samma yrkanden som det tidigare samrådet från 2011. 

 

Med hänvisning till vad som föreningsstämman har beslutat om i § F1508, så 

kan enligt Rune Fransén nu arbetet på allvar påbörjas med framtagande av 

underlags- och kartmaterial samt kontakter med medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner. 

 

Styrelsen uttrycker sin stora glädje och tacksamhet över att det är Rune Fransén 

inom Kustfamiljen, som skall möjliggöra och förverkliga detta mål. 

 

 

  

Föreningsstämman beslutar att 

 

 Tacka de föredragande för informationen. 

 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

 

§ F1518.   Mötets avslutande 

 

Föreningsstämman avslutas med att ordföranden tackar deltagarna för visad 

klokhet enligt vad som framkommer i § F1508 såväl som visat intresse och 

engagemang. 

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
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 Ordföranden vänder sig särskilt till Pia Prestel och Pernilla Landin och 

tackar för allt det arbete som lagts ner för att i samverkan förverkliga denna 

”Höstträff 2015” 

 

 Ordföranden avslutar mötet och inbjuder de som är intresserade till ett 

eftermiddagsbesök på Bertil Aspernäs fastighet i Ragnabo för att bland annat 

studera reglerad dränering och underbevattning. 

 

 

 Hagby hamn dag som ovan 

 

  

 

 

 John Bräutigam   

Ordförande     

     Karl-Gustaf Eklund 

     Sekreterare 
 

 

                               Justering 

 

 

 Rune Fransén   Ove Lindh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsås Kustmiljögrupp 

www.kustmiljogruppen.org 

http://www.kustmiljogruppen.org/

