
 

 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 29 augusti 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Magnus Rosenborg i dennes bostad i Ragnabo. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                  Lena Peribert, kassör 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via telefonsamtal med Ove Lindh 

 

 

 

§ 16136 Uppdatering/revidering av tecknat samråd 2015-03-20 mellan Torsås kommun 

och Torsås Kustmiljögrupp vad avser vass-slåtter och omhändertagande av vass 

fr.o.m. 2016-07-16 

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2016-05-30, § 16096. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 30 maj 2016, § 16096 framkom och beslutades 

följande. 

 

Samtliga ledamöter ställer efter diskussion sig bakom presidiets förslag till 

                   revidering och uppdatering av sekretariatet utarbetat förslag till text som avser 

                    tredje och fjärde styckena i tecknat samråd från den 20 mars 2015. 

 

Samtliga ledamöter anser att samrådet från den 20 mars 2015 i övrigt inte 

behöver justeras, uppdateras eller revideras. 



 

Styrelsen beslutar 

 

 Att presidiet omgående skall inbjuda till en översyn/uppdatering/revidering 

av samrådet med Torsås kommun och Kustmiljögruppen från den 20 mars 

2015. 

 

 Att presidiet får i uppdrag av styrelsen att vid denna översyn/uppdatering/ 

revidering framföra Kustmiljögruppens ståndpunkter och ställningstaganden 

enligt vad som framgår av presidiets förslag till textkorrigeringar med röd 

färg i tredje och fjärde styckena och som finns redovisade ovan och på 

föregående sida (11). 

 

 Att återkoppling och redovisning av detta ärende skall ges senast vid 

styrelsens sammanträde måndagen den 29 augusti 2016. 

 

 

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

 

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”. 

 

2016-06-07 

Sekretariatet översänder vi 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. 

 

2016-06-29 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Pia Prestel, t.f. ordförande i 

Kustmiljögruppen minnesanteckningar från samtal med Pernilla Landin, 

sekreterare i Vattenrådet med rubriken Uppdatering/revidering av samråd 

angående vassklippning. 

2016-07-01 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Uppdaterad överenskommelse”. 

2016-07-01 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 
rubriken ”Skannat, påskrivet avtal” jämte en bifogad fil… 
# Samråd avseende ”Vasslåtter och omhändertagande av vass”. (PDF) 
 

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/2016/05/Uppdatering-revidering-av-tecknat-samrad-2015-03-20.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar-Uppdatering-revidering-av-samrad-angaende-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Uppdaterad-overenskommelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Skannar-paskrivet-avtal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Skannad-med-en-Xerox-flerfunktionsenhet-Slutligt-samrad-Vass-slatter-2016.pdf


2016-07-01 
Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen 
med rubriken ”Påskrift av uppdaterat samråd”. 
 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Av de inkomna handlingarna i diariet ses tydligt hur en kaskad av åtgärder 

bestående av både formella och informella samtal förs med representant för 

Torsås kommun och Kustmiljögruppens presidium 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. samhällsbyggnadschef såväl som Pia Prestel, t.f. 

ordförande i Kustmiljögruppen enligt de riktlinjer som styrelsen beslutade om i 

§ 16096 från styrelsens sammanträde den 30 maj 2016. 

I övrigt hänvisas till den rapport som presidiet avlämnat till styrelsens ledamöter 

och ersättare samt föreningens revisorer som finns i diariet 2016-08-02. 

 

 

2016-08-02 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter, 

föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”Avstämning av presidiets arbete under juni och juli månader 2016” 

jämte en bifogad fil… 

# Avstämning av presidiets arbete under juni och juli månader 2016. (PDF) 

Det är presidiets bestämda uppfattning, att tilldelat uppdrag från styrelsens 

sammanträde den 30 maj 2016, § 16096 genomförts enligt de direktiv som 

styrelsen beslutade om. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna uppdaterat/reviderat samråd - Samråd avseende ”Vasslåtter 

och omhändertagande av vass”. (PDF) - mellan Torsås kommun och 

Torsås Kustmiljögrupp daterat och påskrivet av båda parter den 1 juli 2016. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Paskrift-av-uppdaterat-samrad.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Avstamning-av-presidiets-arbete-under-juni-och-juli-manader-2016-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Avstamning-av-presidiets-arbete-under-juni-och-juli-manader-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Skannad-med-en-Xerox-flerfunktionsenhet-Slutligt-samrad-Vass-slatter-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Skannad-med-en-Xerox-flerfunktionsenhet-Slutligt-samrad-Vass-slatter-2016.pdf


 Att det nu finns ett samråd på plats som torde kunna gälla över tid, där varje 

parts rättigheter och skyldigheter finns omnämnda och reglerade. 

 Att lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 


