
 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för Torsås Kustmiljögrupp, 

verksamhetsåret 2019. 

 

- Styrelsemöte hemma hos undertecknad i Bergkvara den 29 januari. 

- Kustmiljögruppens ordförande deltar i Torsås kommuns redovisning av 

Grisbäcken 2. 

- Jarl Sturesson och undertecknad besöker den 12 februari markägaren 

Lennart Andersson i Brinkaström inför våtmarksanläggning i området. 

- Kustmiljögruppens ordförande informerar Lions om kustmiljögruppens 

arbete, samt gruppens planering av våtmark i Brömsebäckens 

vattensystem. 

- Årsmöte i Järnsida den 13 april.  

- Höstbål i Bergkvara tillsammans med Vattnrådet den 31 augusti. 

- Styrelsen besöker platsen för våtmarksanläggning i Brinkaström den 10 

september, därefter styrelsmöte. 

- Kustmiljögruppens föreningsstämma genomfördes i Torsås kommuns 

lokaler den 12 oktober. Leif Lindberg förde fram förslaget om eventuell 

nedläggning av Torsås Kustmiljögrupp. Föreningen har därefter sänt ut 

en förfrågan till samtliga föreningar. Information samt 

årsmötetesprotokoll har lagts ut på hemsidan. Efter mötet möjliggjordes 

besök vid våtmarken i Järnsida samt platsen för våtmarksanläggning i 

Brinkaström. 

- Efter stämman föreläste fiskekonsulent/biolog Carl-Johan Månsson och 

vattenrådgivare Sara Janbrink. 

- Förberedelse inför samrådsansökan till Länsstyrelsen i Kalmar angående 

våtmarksanläggning i Brinkaström. 

- Förberedelse inför anmälan om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen i 

Kalmar angående våtmarken i Brinkaström. 

- Förberedelse inför beställning av projektering på fastigheten Brinkaström 

1:3 m fl. 



 

 

 

 

Årets arbete är tillfredsställande, de som deltagit i mötena och arbetet har 

gjort det som är möjligt att genomföra. Tack för ert engagemang.  

Det som oroar just nu, är att ett flertal personer inte deltar på årsmöten eller 

föreningsstämmor, vilket kan vara orsaken till att det höjs röster för en 

nedläggning. Glöm inte att ni själva kan komma med förslag om hur 

Kustmiljögruppen ska arbeta.    

Dagens arbete i föreningen kan inte jämföras med det som genomfördes vid 

Kustmiljögruppens start för ett antal år sedan. Då fanns nya tankar som 

berörde och slog igenom stort. Vattenmiljön är en viktig fråga nu som då. Också 

i dag finns det mycket kvar att göra. 

Områdesbeskrivning Brinkaström 

Anläggning av våtmark ca 1 ha på fastigheten Brinkaström 1:3 m fl. Fastigheten 

ligger inom Torsås kommun i Kalmar län, och gränsar till Blekinge län i söder.  

Våtmarken ligger i anslutning till Brömsebäcken, uppströms kallad 

Landabäcken. Ån ligger inom tillrinningsområde i Kalmar och Blekinge län. 

Närmaste tätort är Brömsebro som gränsar nära intill.  

Markägare Lennart Andersson Brinkaström 370 45 Fågelmara är tillfrågad och 

har godkänt åtgärden. 

Kustmiljögruppen har via Torsås kommun ansökt till Länsstyrelsen i Kalmar om 

LONA. Medel har beviljats. Kustmiljögruppen har tillsänt länsstyrelsen en 

samrådshandling. Myndigheten ansåg att ansökan kräver anmälan om 

vattenverksamhet. En anmälan har tillsänts länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen har krävt information som jag inte kunnat ge svar på innan en 

projektering är genomförd. Det gäller anläggning av vallar samt volymen på 

uppgrävda jordmassor. Efter telefonsamtal med Erika Nilsson, Länsstyrelsen i 

Kalmar, har det bestämts att anmälan läggs vilande tills projekteringen är 

genomförd. 

 

 



 

 

 

 

Syftet med våtmarken är att fördröja vatten i landskapet under torrperioder 

samt gynna växt- och djurlivet. 

 

 

Kerstin Ahlberg 

Ordförande i Torsås Kustmiljögrupp 

 

 



 

 


