
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 25 april 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lind, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via mail 2016-04-20 

                       Lena Peribert via mail 2016-04-25 

  Övrigt deltagande 

  Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet vid §§ 16057 - 16065    

                   

 

§ 16062 ”Höstbål” i Bergkvara för Östersjöns vatten 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet har vid samtal med Pia Prestel,  

t.f. ordförande i Kustmiljögruppen tagit upp en idé om, att tända ”höstbål” i 

Bergkvara för Östersjöns vatten, en idé som kommer från Kalmarsunds- 

kommissionen, om att genomföra något gemensamt vid ett visst tillfälle. 

 Sekreteraren har vid ett tillfälle 2013-08-31 upplevt att tända ett ”höstbål” i 

                Stora Rör, där det informerades om, att det traditionsenligt tänds höstbål i 

                  hamnar kring hela ön tillsammans med de lokala samhällsföreningarna. 

Information gavs om att, höstbål, vårdkasar eller forneldar har tänts sedan en 

lång tid tillbaka i både Finland, de baltiska staterna och norra Sverige för att 

ta farväl av sommaren och hälsa hösten välkommen den 31 augusti.  

 



När Åbo var Europas kulturhuvudstad, 2011, tog de initiativ till att sprida 

traditionen runt vårt innanhav och att ha Östersjöns miljö i fokus. 

 Eldarna brukar tändas i skymningen runt klockan 20.30, där man kan njuta av 

               den sprakande elden i sensommarkvällen, äta t.ex. sillamackor på Dalskärs 

              Sjökrog eller varför inte njuta av grillad korv på Stenskär. 

 Givetvis finns representanter från Vattenrådet och Kustmiljögruppen på plats i 

              Bergkvara småbåtshamn för att berätta om allt det arbete som bedrivs för att 

                 uppnå EU:s miljömål för vår kust och våra tre vattendrag. 

 Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet som är klickbar nedan. 

2016-04-13 

Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare 

i Vattenrådet med rubriken ”Aktiviteter i Vattenrådet under våren och hösten 

2016”. 

Tanken är att det på sikt skall tändas ”höstbål” utmed kustremsan i Torsås 

kommun, men att det under 2016 genomförs ett pilotprojekt i Bergkvara för att 

möta allmänhetens respons. 

Ove Lindh förankrar tanken hos Bergkvara Samhällsförening och Pernilla 

Landin gör en affisch/poster till Bergkvaradagen den 5 maj 2016, där 

Kustmiljögruppen finns representerad med sitt informationsstånd. 

 Samtliga deltagare tycker det är värt att prova idén. 

 Styrelsen beslutar att 

 Detta ärende skall vara med på kallelsen till styrelsens sammanträde 

måndagen den 30 maj 2016. 

 

 

§ 16063 Äskande av ekonomiska medel av budgetberedningen i Torsås kommun för 

               Kustmiljögruppens verksamhet 

 Vid valberedningens sammanträde söndagen den 3 april 2016 ventilerades 

              frågan om Kustmiljögruppens framtida finansieringsmöjligheter för sin  

              verksamhet baserat på de erfarenheter som framkom och presenterades i det 

                  seminarium på länsstyrelsen i Kalmar län på temat ”framtidens vattenarbete” 

                  den 15 mars 2016. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Aktiviteter-i-Vattenradet-under-varen-och-hosten-2016-1.pdf


 Deltagare på seminariet var från Torsås kommun Pernilla Landin, sekreterare i 

                  Vattenrådet tillika vattenprojektansvarig samt från Kustmiljögruppen Pia Prestel 

                  och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund. 

 På seminariet höll Pernilla Landin ett glimrande, intresseväckande och 

                informativt föredrag om varför vi kommit så pass långt i Torsås kommun för att 

  uppnå EU:s vattendirektiv fram till 2027. 

 Svaret från Pernilla till de församlade deltagarna var just de ideella krafternas 

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

                  för en medborgardriven vattenförvaltningen. 

 Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet, som är klickbara nedan. 

2016-04-06 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp” jämte en bifogad fil… 

# Brev till budgetberedningen 2016-04-06. (PDF) 

 

Vid remisstidens utgång 2016-04-18 har endast yttrande inkommit från Pernilla 

Landin, sekreterare i Vattenrådet, som skriver… 

”ser bra ut, är välformulerat och informativt”, 

varför presidiet uppfattar innehållet i skrivelsen/brevet till Budgetberedningen i 

Torsås kommun som sakligt, vederhäftigt och korrekt. 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna av sekretariatet upprättat förslag till skrivelse/brev till 

budgetberedningen i Torsås kommun med rubriken ”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”. 

 

  Att ta presidiets förslag till skrivelse/brev som sitt eget. 

 

 Att justera denna paragraf omgående, så att sekreteraren kan expediera denna 

beslutsparagraf utan tidsutdräkt. 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Torsas-Kustmiljogrupp-budgetberedningen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Brev-till-budgetberedningen-2016-04-06.pdf


Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

§ 16064 Fyllnadsval efter Markus Törnberg i Vattenrådet som personlig ersättare till 

                  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

 I protokoll från styrelsens sammanträde 2016-02-22, § 16035 – Valberedningen 

                  framgår bland annat följande 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att entlediga Marcus Törnberg från uppdraget att tjänstgöra som ordinarie 

ledamot i styrelsen fr.o.m. den 1 mars 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelen framkommer följande 

Styrelsens beslut från den 22 februari 2016 medför även att Marcus Törnberg 

lämnar Vattenrådet som ersättare för ledamoten Karl-Gustaf (Kåge) Eklund. 

 

Detta föranleder presidiet efter diskussioner i valberedningen, att föreslå 

styrelsen att besluta 

 Att utse Magnus Rosenborg till personlig ersättare i Vattenrådet för  

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 



§ 16065 Begäran om samråd för våtmark med placering på fastigheten Ilingetorp 2:6 

 

                 Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet som är klickbara nedan. 

2016-04-07 

Vid Vattenrådets sammanträde överlämnar Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet till Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel nedan 

specificerad handling med rubriken ”Begäran om samråd för våtmark med 

placering på fastigheten Ilingetorp 2:6” jämte en bifogad fil… 

# Begäran om samråd för våtmark med placering på fastigheten Ilingetorp 

2:6. (PDF) 

2016-04-09 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) spontana reflexioner på den 

samrådshandling som Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

överlämnade vid Vattenrådets överläggning torsdagen den 7 april 2016 med 

rubriken ”Begäran om samråd för våtmark med placering på fastigheten 

Ilingetorp 2:6” jämte en bifogad fil… 

# Begäran om samråd för våtmark med placering på fastigheten Ilingetorp 

2:6. (PDF) 

2016-04-11 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Begäran om samråd för våtmark på fastigheten Ilingetorp 2:6. 

2016-04-12 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 
Vattenrådet med rubriken ”Nu är samrådstexten klar för signering”. 
 

Vid Vattenrådets överläggning torsdagen den 7 april 2016 tas frågan upp, om 

det inte vore synnerligen lämpligt om både Vattenrådet och Kustmiljögruppen 

utarbetade en ”samordnad skrivelse gällande samråd för våtmark på fastigheten 

Ilingetorp 2:6, ärende 2014/bmo20 med undertecknande av de båda 

ordförandena för respektive förening Pia Prestel och Roland Swedestam. 

Den samordnade skrivelsen är upprättad av Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet och undertecknad av respektive ordförande och som inkommande 

handling återfinns i diariet 2016-04-15 och är klickbar på länken nedan… 

2016-04-15 

Inkommer brevledes undertecknad samordnad skrivelse (PDF) gällande 

samråd för våtmark på fastigheten Ilingetorp 2:6, ärende 2014/bmn 20. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Samrad-for-vatmark-med-placering-pa-fastigheten-Ilingetorp-2-6.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Samrad-for-vatmark-med-placering-pa-fastigheten-Ilingetorp-2-6.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Begaran-om-samrad-for-vatmark-Ilingetorp-2-6.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Samrad-for-vatmark-med-placering-pa-fastigheten-Ilingetorp-2-6-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Samrad-for-vatmark-med-placering-pa-fastigheten-Ilingetorp-2-6-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Begaran-om-samrad-for-vatmark-pa-fastigheten-Ilingetorp-2-6.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nu-ar-samradstexten-klar-for-signering.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Undertecknad-samordnad-skrivelse-gallande-samrad-for-vatmark-Ilingetorp-2-6.pdf


Tidningsartikel i lokalpressen 

Ytterligare en våtmark ska anläggas, Östran 2016-04-15 (JPG) 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna av Pernilla Landin, Torsås kommun, upprättat förslag till 

samordnad skrivelse gällande samråd för våtmark på fastigheten Ilingetorp 

2:6 ärende 2014/bmo20. 

 

 Att ta Pernilla Landins, Torsås kommun, förslag till samordnad skrivelse 

gällande samråd som sitt eget. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/04/Ostran20160415-4.jpg

