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Avstämning av presidiets arbete under juni och juli månader 2016 

 

Bakgrund: 

Presidiet vill till styrelsens ledamöter och revisorer lämna följande rapport med anledning av 

vad som framgår av ”§ 16094 – Valberedning 2016” vid styrelsens sammanträde den 30 maj 

2016 och vad som beslutades i denna paragraf enligt nedan… 

lämpliga styrelsekandidater, som valberedningen fört seriösa samtal med och vars namn skall 

redovisas vid styrelsens sammanträde måndagen den 29 augusti 2016.  

 
 

Lägessituation: 

 

Presidiet lämnar följande rapport/redovisning i fyra punkter med bifogade kommentarer till … 

 Nytt uppdaterat/reviderat SAMRÅD (PDF) mellan Torsås kommun och 

Kustmiljögruppen inför vassklippningssäsongen 2016, som började den 16 juli 

2016. 

För de styrelseledamöter som var närvarande vid ”Vårträffen 2016” lördagen den 28 maj 

2016 redovisade Martin Storm, samhällsbyggnadschef och ställföreträdande kommunchef 

vid Torsås kommun följande; ”att från och med 2016 års vassklippning så skall föraren av 

Truxormaskinen, Assar Johansson, vara den person som ansvarar för planering, 

schemaläggning och utvärdering av vassklippningssäsongen”. Ett beslut som väckte stor 

förvåning hos presidiet, då det inte i förväg förankrats med Pia Prestel, t.f. ordförande i 

Kustmiljögruppen, tillika styrelsens koordinator för vasslåtter. 

Martin Storms redovisning enligt ovan stod dessutom i strid med det samråd som tidigare 

tecknats mellan Torsås kommun och Torsås Kustmiljögrupp från den 20 mars 2015, 

varför presidiet via två mail 2016-06-07… 

2016-06-07 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) styrelsens underlag till ”Uppdatering/ 

revidering av tecknat samråd 2015-03-20 mellan Torsås kommun och 

Kustmiljögruppen” till Martin Storm, samhällsbyggnadschef, Torsås kommun och 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/logga.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/07/Skannad-med-en-Xerox-flerfunktionsenhet-Slutligt-samrad-Vass-slatter-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Uppdatering-revidering-av-tecknat-samrad-2015-03-20.pdf
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2016-06-07 

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

med rubriken ”Uppdateting av samråd gällande vassklippning och arbetsmöte med 

Dig”. 

… fäster kommunens blick på, att det krävs en revidering/uppdatering av det samråd som 

tecknades i mars 2015. 

En revidering/uppdatering av det gamla samrådet blir även extra nödvändigt, då Rune 

Fransén meddelar föreningarnas representanter vid ”Vårträffen 2016” att det är medlems- 

föreningarna i Kustmiljögruppen, som är verksamhetsutövare enligt MB och inte 

Kustmiljögruppen. 

Både formella och informella samtal förs med representanter för Torsås kommun av Pia 

Prestel under resten av juni månad och situationen blir extra känslig, då presidiet får 

vetskap om, att aktuell miljöhandläggare är långtidssjukskriven och att Martin Storm gått 

på semester, utan att avslut på ärendet kunnat uppnås. Sekreteraren Kåge Eklund 

kontaktar då Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet tillika vattenprojektansvarig och 

med tydlighet markerar behovet av, att en lösning måste komma till stånd. 

Genom samverkan, dialog och förtroende agerar Pernilla Landin för båda parternas 

önskemål om en lösning, som ser dagens ljus den 1 juli, då det uppdaterade/reviderade 

samrådet undertecknas av såväl Håkan Petersson, kommunchef och t.f. samhälls- 

byggnadschef som Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen enligt de riktlinjer som 

styrelsen beslutade om i § 16096 från styrelsens sammanträde den 30 maj 2016. 

Presidiet har under juni månad 2016 fått ägna all tillgänglig tid till att få ett nytt 

uppdaterat/reviderat samråd på plats, vilket har trängt undan arbetet med att förverkliga 

styrelsens beslut enligt den blå beslutsformuleringen under rubriken ”bakgrund” på sidan 

1. 

 

 Konsekvenserna av att två föreningar inte ingick i och omfattades av Länsstyrelsens 

beslut/SAMRÅD (PDF) daterat den 28 april 2016 angående vassklippning på 

flertalet fastigheter, Torsås kommun enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, nämligen 

Djursviks Stugförening och Påbonäs Stugförening. 

Vid ”Vårträffen 2016” lördagen den 28 maj 2016 meddelar Rune Fransén, att nytt tecknat 

Samråd skett med Länsstyrelsen, enligt vad som framgår i punkt-satsen ovan. 

Samtliga handlingar överlämnas till sekreteraren för inläggning i diariet och under senaste 

nytt på hemsidan, vilka är postade 2016-07-04 och klickbara på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/information-till-medlemsforeningarna-infor-

vassklippning-2016/ strax innan sekreterarens ledighet slutar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Uppdatering-av-samrad-gallande-vassklippning-och-arbetsmote-hos-Dig.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/525_2867_16-Vasstillstand-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/information-till-medlemsforeningarna-infor-vassklippning-2016/
http://www.kustmiljogruppen.org/information-till-medlemsforeningarna-infor-vassklippning-2016/
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Vid genomgång av kartmaterialet - Kartmaterial (PDF) -, kan sekreteraen konstatera att 

beslutet/samrådet från Länsstyrelen omfattar föreningar som inte är medlemmar i 

Kustmiljögruppen, nämligen… 

- Djursviks Stugförening, enligt beslut i styrelsen 2015-12-10, § 15241. 

- Påbonäs Stugförening. 

På nytt tar Pia Prestel med kraft, energi och beslutssamhet tag i problemet med att försöka 

hitta representanter/kontaktpersoner/styrelseledamöter för de två aktuella föreningarna för 

att om möjligt knyta föreningarna till Kustmiljögruppen som fullvärdiga medlemmar för 

att undvika ett exkluderande av de två aktuella föreningarna av vassklippning under 

säsongen 2016. Detta mot bakgrund av, att det är Kustmiljögruppen som för sina 

medlemsföreningar anhållit om och erhållit tillstånd/beslut angående vassklippning på 

flertalet fastigheter, Torsås kommun enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 2016-04-28. 

Pia Prestels målmedvetna arbete leder till framgång både för Kustmiljögruppen och de två 

numera medlemsföreningarna Djursviks Stugförening och Påbonäs Stugförening, vilket 

framgår av handlingar i diariet… 

2016-07-28 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Stefan Bernhardsson, ordförande i Djursviks 

Stugförening med rubriken ”Reaktiverat medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp fr.o.m. 

2016-07-01”. 

 

2016-07-28 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Kerstin Hansson, sekreterare i Påbonäs 

Stugförening med rubriken ”Bekräftelse på medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp 

fr.o.m. 2016-07-01”. 

Av vad som redovisats ovan har presidiet under juli månad 2016 fått ägna all tillgänglig tid 

för att knyta Djursviks Stugförening och Påbonäs Stugförening till Kustmiljögruppen, 

som fullvärdiga medlemmar, vilket har trängt undan arbetet med att förverkliga styrelsens 

beslut enligt den blå beslutsformuleringen under rubriken ”bakgrund” på sidan 1. 

Även om det funnits mycket ”småsten” i skorna både under juni och i juli månader känns 

det verkligen roligt, att Kustmiljögruppen nu omfattar 17 medlemsföreningar från norr till 

söder utmed kuststräckan i Torsås kommun med en återstående besvärande blind punk 

mellan Järnsida och Södra Kärr, nämligen Grisbäck. 

 

 ”§ 16094 – Valberedning 2016” från styrelsens sammanträde den 30 maj 2016 

Presidiet har varit i kontakt med Sven-Olof Pettersson, miljöstrateg vid kommunlednings- 

förvaltningen, Karlskrona kommun vid två tillfällen, utan att kunna mobilisera intresset 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/06/Utgava-2-Kartmaterial-till-anmalan-for-samrad-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bekraftelse-pa-medlemsskap-i-Torsas-Kustmiljögrupp-fr.o.m.-2016-07-01-Pabonas-Stugforening.pdf
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för att vara en av de kommande ordinarie ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017. 

Det är valberedningens uttalade ambition, även om alltför mycket tid har gått förlorad på 

de två föregående redovisade punkterna/ärendena till följd av extern oförmåga att 

kommunicera med framförhållning, att så långt det är möjligt beta av namnen på den lista 

som återfinns i beslutsparagrafen 16094 från styrelsens sammanträde den 30 maj 2016. 

 

 Genomförd avtackning av avgående ledamöter vid årsskiftet 2015/2016 enligt beslut i 

styrelsen § 15245, 2015-12-10 av Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel. 

Avtackning av John Bräutigam har skett genom att Pia Prestel inbjudit till en dagens lunch 

på Dalskärs Sjökrog tisdagen den 19 juli 2016. 

 

Vid pennan 

Bergkvara den 1 augusti 2016 

   Karl-Gustaf (Kåge)Eklund 
     Torsås Kustmiljögrupp 

     073-352 92 16 

      kage.eklund@kustmiljogruppen.org 

      www.kustmiljogruppen.org  
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