
 

 

Bergkvara den 6 april 2016 

 

Torsås kommun 

Budgetberedningen 

Box 503, 

385 25 Torsås 

 

 

Torsås Kustmiljögrupp äskar för sitt ideella arbete ”för ett gott liv i en livskraftig kommun” 

ekonomiskt stöd för perioden 2017-2019, som avser vattenprojekt utmed kustremsan i Torsås 

kommun. 

Torsås Kustmiljögrupp har i princip sedan 1997 arbetat med kustmiljöfrågor genom att bland 

annat öka vattenutbytet i övergödda vatten och med stora egna osjälviska och ideella insatser 

genomfört fem vattenkonferenser (1999, 2001, 2003, 2005, 2007) på väl definierade teman 

med aktivt stöd och intresse från Torsås kommun, företag, Regionförbundet och ett EU-

bidrag.  

 

När människor i andra områden längs Torsåskusten såg vad som kunde åstadkommas började 

allt fler ideella föreningar att arbeta med kustmiljön. Detta har bl.a. under årens lopp resulterat 

i ett antal genomströmningsprojekt. På hemsidan får budgetberedningen ta del av den resa, 

som Torsås Kustmiljögrupp gjort fram till dags datum genom att klicka på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/bakgrund/  

I nuläget arbetar 15 ideella föreningar från norr till söder med kustmiljöarbete längs 

Torsåskusten. Föreningarna har som bekant samlats i en paraplyorganisation ”Torsås 

Kustmiljögrupp”, som under nästa år faktiskt firar sitt 20-års jubileum (1997-2017). 

I BoM-nämndens verksamhetsplan för 2016 står det att läsa… 

Kustmiljöprojekt  
Torsås kommun har en lång tradition av aktivt kustmiljöarbete. Bygg- och miljönämnden ansvarar för 
att det genomförs åtgärder som förbättrar kommunens vattenmiljöer ur ett brett perspektiv, såväl vid 
kusten som i vattendrag och sjöar. Kommunen har ett eget vassklippningsaggregat som används i 
samverkan med kustmiljöföreningarna. Kalkning av våtmarker och insjöar sker med statsbidrag men 
administreras av nämnden. Projekt inom området görs oftast i samverkan med Vattenrådet och 
Kustmiljögruppen.  
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Vi i styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp delar BoM-nämndens beskrivning av, att Torsås 

kommun har en lång tradition av aktivt kustmiljöarbete, dock med tillägget och förtydligandet 

att denna ”långa tradition” i mångt och mycket har gått hand i hand med tillkomsten av Torsås 

Kustmiljögrupp eller som vi i vardagslag kallar oss ”Kustmiljögruppen”. 

Att projekt inom området sker och görs i samverkan med såväl Vattenrådet, såväl som med 

Kustmiljögruppen är en självklar nödvändighet för att uppfylla BoM-nämndens mål baserat 

på… 

 vattenfrågornas komplexitet och geografiska regionala gränsövergripanden, 

 otillräcklig kommunal tjänstebemanning inom vattenprojekt på 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 behovet av extern validering av idéer, tankar och förslag, 

 fildelning av vetenskaplig referenslitteratur, 

 Kustmiljögruppens humankapital, intresse, värderingar och osjälviska ideella arbete 

för medborgardriven vattenförvaltning. 

 

Kustmiljögruppens presidium bestående av t.f. ordföranden Pia Prestel och sekreteraren  

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund deltog i ett seminarium tillsammans med Pernilla Landin, 

sekreterare i vattenrådet tillika vattenprojektansvarig i Torsås kommun den 15 mars 2016 på 

länsstyrelsen i Kalmar län på temat ”framtidens vattenarbete”, där Pernilla Landin på ett 

glimrande, intresseväckande och informativt sätt fick för deltagarna berätta hur och varför vi 

kommit så pass långt i Torsås kommun för att uppnå EU:s vattendirektiv fram till 2027. 

En av de bärande hörnstenarna i Pernilla Landins powerpoint presentation var just de ideella 

krafternas uttalade förmåga att samverka, ta initiativ till åtgärder och sitt osjälviska arbete för 

en medborgardriven vattenförvaltning. 

Genom att ta del av de uppgifter som återfinns på hemsidan under rubriken ”Om oss” med 

underrubriker på länken http://www.kustmiljogruppen.org/om/ får budgetberedningen en god 

uppfattning om hur styrelsen tänker och agerar efter uppgjorda styrdokument i de lokala 

vattenfrågorna och vattenmiljöprojekten för att EU:s miljömål skall uppnås. 

Mot bakgrund av vad som ovan framförts äskar Torsås Kustmiljögrupp för sitt ideella arbete 

”för ett gott liv i en livskraftig kommun” ekonomiskt stöd för perioden 2017-2019, som avser 

vattenprojekt utmed kustremsan i Torsås kommun med ett belopp av 30 000 kronor per år 

under tre år. 

Med de allra bästa vattenhälsningar 

 

Pia Prestel 

T.f. ordförande                                          Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

                                                                   Sekreterare  
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