
 
 

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 

 

 

 

§ 15161         Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och omhändertagande samt 

 uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun. 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2014-08-28, § 14125 resp. 2014-09-23, § 14147 resp. 

2014-10-23, § 14165 resp. 2015-01-22, § 15014 resp. 2015-03-19, § 15078 resp. 

2015-04-14, § 15105, resp. 2015-05-21, § 15127. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 21 maj 2015, § 15127 framkom följande. 

 

  Sekreteraren redogör för att den andra beslutspunkten från aprilsammanträdet  

                    ”Vass-slåtter schemat skall presenteras på ”Vårträffen 2015” har inte kunnat 

                    effektueras, då det enbart är fyra föreningar utav tio som har såväl godkända 

                   tillstånd från Länsstyrelen att klippa vass såväl som Torsås kommuns 

              godkännande för omhändertagandet av vassen. 

  Utifrån detta faktum anser Assar Johansson, förare av Truxormaskinen att det 

                  inte är särskilt meningsfullt att lägga upp ett turordningsschema, då det råder en 



                    så pass stor osäkerhet om, vilka föreningar som har för avsikt att klippa och 

                skörda vass under sommaren/ hösten 2015. 

  Pia Prestel har haft en omfattande korrespondens med Kustmiljögruppens 

                     medlemsföreningar i rubricerat ärende, men även Samhällsbyggnadsför- 

                valtningen i Torsås kommun, vilket följande utdrag ur diariet ger stöd för med 

                  angivande av datum, som återfinns i den blå länken nedan. 

  http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/ 

  2015-04-28  2015-04-29  2015-04-29 

  2015-04-29  2015-04-30  2015-05-05 

 

2015-05-06  2015-05-06  2015-05-07 

 

2015-05-12  2015-05-21 

 

 

Styrelsen beslutar att 

     Det skall göras en utvärdering av det arbete som nedlagts av de ideella 

krafternas samlade insatser under vass-slåttern 2015, för att få klarhet i om 

gjorda insatser verkligen står i proportion till nedlagd arbetstid.   

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

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. 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av de inkomna handlingarna. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/ samt 

 

 

2015-05-22  2015-05-28  2015-06-02 

 

2015-06-06  2015-06-07  2015-06-08 

 

2015-06-09  2015-06-09  2015-06-18 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/


2015-06-28  2015-07-07  2015-07-11 

 

2015-07-12  2015-07-22  2015-07-23 

 

2015-08-05  2015-08-23  2015-09-03 

 

 

I mail 2015-09-03, som finns i diariet med samma datum skriver Assar 

Johansson… 

 

”Håller just nu på att byta en del drev, lager och slitskenor på Truxorn. Räknar 

med att vara i Gunnarstorp på måndag (7 september, sekreterarens notering). Det 

som återstår är Gunnarstorp, Södra Kärr och Ängaskär. Vi kan nog räkna med ca 

en vecka per objekt. Efter det finns ett önskemål om sedimentpumpning på 

Ekkläppen. Har inte pratat med Jan Andersson om detta än för godkännande”. 

 

Gunnarstorp  vecka 37 

 

Södra Kärr  vecka 38 

 

Ängaskär  vecka 39 

 

 

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. 

 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 reperationer av Truxorn. 

 

Omhändertagande 

 Nya aktörer har dykt upp för själva omhändertagandet av den slagna 

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

Kjell 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  

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Förnyade kontakter måste tas med Torsås kommun och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen inför ”Vasslåtter 2016” för att skapa en 

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


bättre och klokare resursplanering för de ideella krafterna. 

 

 På föreningsstämman skall denna punkt återfinnas under punkt 14 – 

Övriga frågor – informationsärenden. 

 

 


