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Tid:  Måndagen den 16 april 2012 
 

Plats:  I bostaden hos K-G Eklund   
 

Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

                        Roland Blomqvist, deltar i §§ 12057-12077 

  Solveig Johansson 

  Pia Prestel 

  Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

  Johan Blomqvist, Webb&Form deltar i § 12070 

   

   

§ 12057 Mötets öppnande 

 

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna. 

 

Dagordningen fastställs med tillägg och justeringar enligt nedan för 

  

 § 12075 - Grämkulla intresseförening kontaktar Kustmiljögruppen med 

                förfrågan om hjälp med vassklippning mm. 

 § 12076 - Länkning mellan Kustmiljögruppens hemsida och Torsås 

                kommuns hemsida/Vattenrådet. 
 § 12077 - PR-material – beställning av T-shirts. 
 § 12087 - Kustmiljögruppens deltagande i workshops ”Gäddfabriken i 

                Mönsterås” den 5 april 2012 resp. Brömsebäcksvandring den 9 

                april 2012. 
 

 

Föregående styrelseprotokoll 2012-03-12 godkänns och läggs till handlingarna. 

 

Protokollet läggs ut på hemsidan av sekreteraren. 

 

 

§ 12058 Fastställd dagordning – beslutsärenden §§ 12059-12079  

 

 § 12059 – Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och 

                 resultat. 

 § 12060 – Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen. 

 § 12061 – Föreningsbidrag. 

 § 12062 – Bergkvaradagen 2012-05-17. 

 § 12063 – Vattensamling 2012 i Torsås. 

 § 12064 – MOMENT-projektet i Torsås kommun. 

 § 12065 – Införandet av Arbetsgrupper för att bereda ärenden. 



2 

 

 § 12066 – Information till den ”gamla” styrelsen. 

 § 12067 – Stadgar. 

 § 12068 – Fiskeriverkets resultat av provfisket mellan Djursvik och 

                 Bergkvara hösten 2011. 

 § 12069 – Miljöambassadörer som arbetar för kustmiljön i Torsås 

                 kommun. 

 § 12070 – Karta på hemsidan. 

 § 12071 – Bevakning av tidningsartiklar i den lokala pressen. 

 § 12072 – Rapport från Vattenrådet. 

 § 12073 – Havs- och Vattenmyndigheten ger pengaregn över 

                 kustkommunerna. 

 § 12074 – Årsmöte med Torsås Kustmiljögrupp. 

 § 12075 – Grämkulla Intresseförening kontaktar Kustmiljögruppen med 

                 förfrågan om hjälp med vassklippning mm. 

 § 12076 – Länkning mellan Kustmiljögruppens hemsida och Torsås 

                 kommuns hemsida/Vattenrådet. 

 § 12077 – PR-material – beställning av T-shirts. 

 § 12078 – Nyhetsbrev för mars 2012. 

 § 12079 – Nyhetsbrev för april 2012. 

 

 

 

§ 12080 Fastställd dagordning - informationsärenden §§ 12081-12084 

  

 § 12081 - Inkommer mail från Pernilla Landin MOMENT-gruppen i Torsås 

                kommun med inbjudan och intresseanmälan om att följa med till 

                Mönsterås och se när gäddan leker i ”gäddfabriken”. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-19 resp. 2012-03-21. 

 § 12082 - Särskilt utskick via mail till de olika Kustmiljöföreningarna i 

                Torsås kommun med anledning av vad som händer på 

                aktivitetsfronten – Vattendragsvandring utmed Brömsebäcken, 

                annandag påsk, måndagen den 9 april – Besök i ”gäddfabriken” i 

                Mönsterås, skärtorsdagen den 5 april – Vattensamling 2012 i 

                Torsås, fredagen den 1 juni på Möre hotell. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-22. 

 § 12083 - Inkommer mail från Stan Weyns MOMENT-gruppen i Torsås 

                kommun med inbjudan Vattensamling i Torsås, fredagen 

                den 1 juni 2012 på Möre hotell. Stan skriver "alla är välkomna och 

                vi är tacksamma om du vidarebefordrar detta smakprov till fler 

                som du tror kan vara intresserade”.  

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-02-01 resp.2012-02-16 

                resp. 2012-02-24 resp. 2012-02-29 resp. 2012-03-13. 

 § 12084 - Sekretariatet skickar mail till samtliga fyra tidningar som täcker 

                Torsås kommun Barometern, Östran, Kalmar Läns Tidning och 

                Torsås Posten med uppropet "Vad händer med kustmiljöfrågorna i 

                Torsås kommun? Underlag för beslut finns i diariet 20012–03-25. 
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 § 12085 - Inkommer mail från Pernilla Landin MOMENT-gruppen i Torsås 

                kommun med uppgifter om körschema inför Brömsebäcks- 

                vandring, annandag påsk, den 9 april 2012. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-02-22 resp. 2012-02-29 

                resp. protokoll 2012-03-12 § 12032 resp. 2012-03-22 resp.  

                2012-04-02. 

 

 

§ 12086 Fastställd dagordning – rapporter 

 

 § 12087 – Kustmiljögruppens deltagande i workshops ”Gäddfabriken i 

                 Mönsterås” den 5 april 2012 resp. Brömsebäcksvandring den 9 

                 april 2012. 

                 Underlag för beslut finns i § 12081 resp. 12085. 

 

 

§ 12088 Fastställd dagordning – delgivningsärenden §§ 12089-12097  

 

 § 12089 - Inkommer svarsmail från Birgitta Hedvall med anledning av att 

                tidningsartikel om henne lagts in på hemsidan. Med rubriken 

               ”Eldsjäl har nu lämnat sin post”. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-18. 

 § 12090 - Inkommer svarsmail från Berit Holmgren Södra Kärr 

                Samfällighetsförening som svar på ny mailadress för Assar 

                Johansson. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-22. 

 § 12091 - Inkommer svarsmail från Berit Holmgren S Kärr 

                Samfällighetsförening som svar på viktig information till 

                Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun med anledning av vad 

                som händer på aktivitetsfronten, Vattendragsvandring utmed 

                Brömsebäcken, ”Gäddfabriken” i Mönsterås och Vattensamling 

                2012 i Torsås.  

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-22. 

 § 12092 - Inkommer mail från Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara med 

                anledning av expediering av protokoll 2012-03-12 § 12030.  

                Britt-Marie Östman skriver ” Tack det var vackert skrivit”. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-25. 

 § 12093 - Inkommer svarsmail från Berit Holmgren Södra Kärr 

                Samfällighetsförening som svar på sekretariatets expediering av 

                protokoll 2012-03-12 § 12028 ”planer för ny bro i Södra Kärr” 

                samt § 12029 ”ekonomiskt bidrag från Torsås kommun för 

                syrepumpar”. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-26. 

 § 12094 - Inkommer svarsmail från Stellan Hamrin som svar på 

                sekretariatets expediering av protokoll 2012-03-12 ”arbete med 

                reglerad dränering av jordbruksmark på lokal nivå” samt § 12011 

                ”deltagande i seminarium i Stockholm om olika metoder”… 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-26. 
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 § 12095 - Inkommer svarsmail från Pernilla Landin resp. svarsmail från Stan 

                Weyns MOMENT-gruppen i Torsås kommun med anledning av 

                 iakttagelser av mycket fisk i Grisbäcken, öster om Flasebro. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-27. 

 § 12096 - Inkommer svarsmail från Berit Holmgren, Södra Kärr 

                Samfällighetsförening med anledning av sekretariatets centrala 

                utskick till alla Kustmiljöföreningar Torsås kommun, om att de 

                kan ansöka om pengar från Havs- och Vattenmyndigheten. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-04-03 resp. 2012-04-16. 

 § 12097 - Inkommer svarsmail från Stellan Hamrin på förslag om 

                miljöförbättrande åtgärder med anledning av sekretariatets centrala 

                utskick till alla Kustmiljöföreningar i Torsås kommun, om att de 

                kan ansöka om pengar från Havs- och Vattenmyndigheten. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-04-04. 

 § 12098 - Inkommer svarsmail från Berit Holmgren, Södra Kärr 

                Samfällighetsförening på förslag om miljöförbättrande åtgärder 

                med anledning av sekretariatets centrala utskick till alla 

                Kustmiljöföreningar i Torsås kommun, om att de kan ansöka om 

                pengar från Havs- och Vattenmyndigheten. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-04-04 resp. 2012-04-16. 

 

 § 12099 - Nästa styrelsemöte 

 § 12100 – Mötet avslutas 

  

 

§ 12059 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat 

 

Styrelsen har behandlat frågan och tagit beslut som finns i protokoll från den 12 

mars 2012 § 12003. 

 

Kassören meddelar att 10 000 kronor har överförts från Riksgälds spar till 

Kustmiljögruppens bankkonto i Swedbank för att kunna betala inkomna 

räkningar och ekonomiska åtaganden som Kustmiljögruppen iklätt sig. 

Kassören meddelar vidare att likviditeten i ett längre perspektiv är något 

ansträngd, varför frågan om ”sponsring” se § 12060 i detta protokoll är 

högaktuellt. 

 

För att styrelsen skall kunna ta ställning till alternativa placeringar med bättre 

avkastning och/eller byte av kreditinstitut krävs genomgång av de gamla 

räkenskaperna. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge kassören i uppdrag att gå igenom de gamla räkenskaperna och undersöka 

när beslut om det första Riksgälds sparande togs och hur rörelserna på detta 

konto sett ut historiskt. 

 Därefter kan och skall ordföranden kontakta Riksgälden och undersöka vilka 

villkor som gäller för Kustmiljögruppens Riksgälds spar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Mycket-fisk-i-Grisbäcken-öster-om-Flasebro.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Mycket-fisk-i-Grisbäcken-öster-Flasebro.pdf
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 Återrapportering skall ske av kassören och ordföranden vid nästa 

sammanträde den 23 maj 2012. 

 

 

 

§ 12060   Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen. 

 

Styrelsen har behandlat frågan och tagit beslut som finns i protokoll från den  

12 mars 2012 § 12004. 

 

Ordföranden redogör för att han varit i kontakt med Torsås kommun och 

Vattenrådets ordförande Håkan Algotsson vad avser revideringen av den nu 

gällande Kustvårdsplanen. Den gamla Kustvårdsplanen för 2009 till 2012 med 

sitt upplägg kommer även att gälla och vara en god grund för den kommande 

planen fram till 2016 till ca 90 %. De övriga 10 procenten avser i huvudsak 

arbete med prioriteringar, vilka kommer att ske i Vattenrådets styrelse. 

Kustmiljögruppens arbete med den kommande nya Kustvårdsplanen kommer 

därför att inskränka sig till Kustmiljögruppens representanter i Vattenrådet. 

Några kontakter med Mats Elgqvist behöver därför inte tas av ordföranden, ej 

heller inhämta kunskaper om hur arbetet gick till, när den nuvarande 

Kustvårdsplanen såg dagens ljus. 

 

Pia Prestel redogör för att det finns ca 2 500 företag upptagna på den lista som 

MRC tagit fram i sin Företagskatalog på mailadress 

www.torsas.uc.standout.se/trade_groups/list. Arbetet koncentreras i första hand 

till de företag som Kustmiljögruppen redan erhållit ”sponsorpengar” ifrån och 

som finns på hemsidan. 

 

Vid genomgång av de företag som finns på hemsidan under linjalrubriken Om 

oss/Vi stödjer Kustmiljögruppen sker fördelning mellan styrelseledamöterna 

vilken/vilka företag som man skall vända sig till för att erhålla sponsring. 

 

 Automatlego   Solveig 

 Barrdahls Måleri   Rune  

 Bergkvara Byggnadsvaror  Rune 

 Bergkvarabuss   Roland 

 EDE    Pia 

 Grävspecialisten   Rune 

 Handelsbanken i Torsås  Roland 

 Hemtema i Söderåkra   Solveig 

 ICA Nära i Söderåkra   Solveig 

 ICA Supermarket Torsås  Pia 

 Jokab i Bergkvara AB   Pia 

 KST KalmarSund Tryck  Roland 

 Konsum i Torsås   Solveig 

 KREAB    Roland 

 Liljas Bil i Bergkvara   Kåge 

 Lindbergs Bygg- och Färg AB  Solveig 

http://www.torsas.uc.standout.se/trade_groups/list
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 Mats Jonasson, Målerås  Pia 

 Mörebyggen   Roland 

 Möre El    Roland 

 Möre Hotell   Rune 

 Olssons Kläder   Solveig 

 Pins Design Sweden AB  ? 

 PST – Plåt- & Spiralteknik  Roland 

 Rörteknik VVS Installationer  Pia 

 SeQuant – Innovators in Chemical Analysis ? 

 SerMoIt    Solveig 

 Spinova    Roland 

 Spring System   Solveig 

 Swedbank Torsås   Solveig 

 Södra Timber Torsås    Pia 

 TME Elektronik   Rune 

 Torkraft    Roland 

 Verest    ? 

 Ådholmens golv   Solveig 

 Ådala Verkstad AB   Solveig 

 

Att ge ekonomiskt bidrag i form av sponsring till det kustmiljöarbete som 

bedrivs i Torsås kommun kan ha formerna av en allmän eller projektanknuten 

sponsring. I den senare finns tanken på att Kustmiljögruppen vänder sig till 

förtagen i Torsås kommun och begär sponsring till ett visst öronmärkt projekt. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Arbetet med sponsring inte skall hastas fram. 

 Bordlägga arbetet med sponsring till ett visst öronmärkt projekt. 

 Till de företag som sponsrar Kustmiljögruppens insatser för en bättre 

kustmiljö skall det tilldelas ett diplom av hög kvalité i likhet med tidigare år. 

 Ge Rune Fransén i uppdrag att kontakta Håkan Larsson, om det finns ett 

original till diplomet. 

 Ge Roland Blomqvist i uppdrag att kontakta KST KalmarSund Tryck för att 

underhandla om ett pris för tryckning av kustmiljödiplom. Priset på 

diplomen kan kopplas till sponsring. Kustmiljödiplomet skall vara av hög 

kvalité. 

 Testa sponsorarbetet utan att producera en A4 presentationsbroschyr. 

 Att företagen Bergkvara Hamn & Stuveri AB och Faurecia Exhaust Systems 

skall strykas från listan på hemsidan över de företag som stödjer 

Kustmiljögruppen, då de inte längre är verksamma. 

 

 

 

§ 12061 Föreningsbidrag 

 

I beslutsparagraf 12059 i detta protokoll framgår det att Kustmiljögruppen 

behöver förstärka sitt kassaflöde genom olika typer av ekonomiska aktiviteter.  
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Ordföranden har med anledning av detta träffat representanter för Torsås 

kommun och undersökt möjligheterna till att erhålla föreningsbidrag och/eller 

annan typ av ekonomiskt stöd. Av de diskussionerna som förts mellan 

kommunen och ordföranden framgår att några bidrag inte kan erhållas, då dessa 

inte är direkt tillämpliga på Kustmiljögruppens arbete. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Tacka för ordförandens information samt att lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

§ 12062 Bergkvaradagen 2012-05-17 

 

Styrelsen har behandlat frågan och tagit beslut som finns i protokoll från den 12 

mars 2012 § 12005 samt i diariet 2012-04-01 resp. 2012-03-31 resp. 2012-03-25  

resp. 2012-03-03. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Roland Blomqvist, Solveig Johansson och K-G Eklund tar fram ett program 

för dagen som är mellan kl. 11.00–14.00, där Roland Blomqvist är ”general”.  

 I den mån MOMENT-gruppen i Torsås kan medverka bör detta ske, 

 Frågan om Solveig beställning av vita T-shirts via hennes marketingkontakt i 

Karlskrona lyfts ut och bildar ett eget ärende, se § 12077. 

 Utanordna 100 kronor för betalning av marknadsstånd. 

 Återrapportering skall ske på nästa styrelsesammanträde den 23 maj 2012, 

där programmet presenteras. 

 

 

 

§ 12063  Vattensamling 2012 i Torsås. 

 

Ordföranden redogör för att arbetet med ”Vattensamling” 2012 i Torsås går in i 

sin slutfas. 

Rune arbetar intensivt med att försöka få personer med en hög integritet i 

miljöfrågor. Namn som nämns är Mikael Karlsson ordförande i SNSF och/eller 

Svante Axelsson, SNFSs generalsekreterare. 

Programmet utgörs av föreläsningar på f.m. och olika typer av workshops på 

e.m. Håkan Algotsson och Rune Fransén kommer att dela på 15 minuter under 

f.m. 

Hur arbetet fortskrider med ”Vattensamling 2012” kan lättast följas genom att 

gå in på Kustmiljögruppens hemsida och klicka på ”Vattenrådet”. Här finns 

även möjlighet att anmäla Dig och Din Kustmiljöförening. 

 

Det bör även här framhållas att Kustmiljögruppens logga skall vara med på 

inbjudan liksom att rubriken på inbjudan skall kompletteras med ”i Torsås”, se 

rubrik överst till denna paragraf. 
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Underlag för beslut finns i diariet 2012-02-01 resp. 2002-02-16 resp.  

2002-02-24 resp. 2012-02-29 resp. protokoll 2012-03-12 § 12006. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Tacka ordföranden för redogörelsen samt att lägga den till handlingarna. 

 

 

 

§ 12064 MOMENT-projektet i Torsås kommun. 

 

Styrelsen har behandlat frågan och tagit beslut som finns i protokoll från den  

12 mars 2012 § 12008. För övrigt hänvisas till underlag för beslut som finns i 

diariet 2011-10-28 samt i protokoll 2011-11-03 § 07, protokoll 2011-11-15 § 05 

resp. 2011-11-21. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Uppdra åt sekretariatet att skicka påminnelsemail till MOMENT-gruppen, då 

någon återkoppling inte skett på det översända protokollet från den 12 mars 

2012 § 12008 vad avser… 

 

 Någon form av medverkan av MOMENT-gruppen vid Bergkvaradagen den 

17 maj 2012, 

 Någon form av medverkan av MOMENT-gruppen vid Kustmiljögruppens 

årsmöte den 16 juni 2012. 

 

 

 

§ 12065 Införandet av Arbetsgrupper för att bereda ärenden. 

 

Sekretariatet redogör för att det inkommit mailsvar från tre Kustmiljöföreningar 

om vilken representant de har utsett till (AG-gruppen) arbetsgruppen som skall 

representera föreningen. 

För övrigt hänvisas till underlag som finns i protokoll från årsmötet 2011-05-21 

§ 23 resp. protokoll 2012-03-12 § 12009. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Uppdra åt Roland Blomqvist att kalla de tre representanterna i AG-gruppen till 

ett möte, som bör äga rum i god tid före årsmötet den 16 juni 2012. 

 

 

§ 12066 Information till den ”gamla” styrelsen. 

 

Styrelsen har behandlat frågan och tagit beslut som finns i protokoll från den  

12 mars 2012 § 12025. För övrigt hänvisas till underlag för beslut som finns i 

diariet 2012-03-26. 
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Ordföranden och sekreteraren har erhållit mailsvar från Håkan Larsson med 

anledning av expediering av beslutsparagraf 12025. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Den gamla styrelsen, Håkan Larsson, Mats Elgqvist samt Birgitta Hedvall 

skall även fortsättningsvis finnas med på Kustmiljögruppens externa 

mailinglista vad avser distribution av protokoll och Nyhetsbrev. 

 I övrigt hänvisas till Kustmiljögruppens hemsida som är offentlig i sin helhet 

och innehåller mycket intressant information av olika slag som behandlar 

kustmiljöfrågor ur ett brett perspektiv. 

 

 

§ 12067 Stadgar 

 

 Styrelsen har behandlat frågan och tagit beslut som finns i protokoll från den  

                      12 mars 2012 § 12023. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Bordlägga ärendet till nästa sammanträde den 23 maj 2012. 

 

 

 

§ 12068 Fiskeriverkets resultat av provfisket mellan Djursvik och Bergkvara hösten 

2011. 

 

Styrelsen har behandlat frågan och tagit beslut som finns i protokoll från den  

12 mars 2012 § 12031. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Då det inte föreligger någon ny information i rubricerat ärende skall sekretariatet 

följa detsamma och så fort resultat från Fiskeriverket föreligger skall detta 

delges styrelsen för Kustmiljögruppen och de olika Kustmiljöföreningarna i 

Torsås kommun. 

 

 

§ 12069   Miljöambassadörer som arbetar för kustmiljön i Torsås kommun. 

 

Roland Blomqvist väcker frågan om vikten av, att vi alla på ett så tidigt stadium 

som möjligt gör våra ungdomar intresserade för miljöfrågor i allmänhet och 

kustmiljöfrågor i synnerhet. Roland har erfarenhet från Bergkvara skola om hur 

viktigt det är att försöka få ungdomar intresserade för miljöfrågor i ett tidigt 

skede, medvetandegöra nuläget och framför allt tänka sig in i den situation hur 

det kommer att se ut om vi inte gör något. 

Målgruppen för kommunens ungdomar ligger i intervallet åk 6 och uppåt. NO-

undervisningen på grundskolans högstadium vet vi av erfarenhet är i huvudsak 

förlagd till klassrummet på Torskolan varför exkursioner, vattenvandringar och 
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naturupplevelser samt studiebesök på exempelvis reningsverket i Bergkvara i 

stort ökar intresset för miljöfrågor. 

 

Den tanke som Roland nu tar upp och lägger fram har även varit uppe i 

Vattenrådet till diskussion.  

 

Det råder således en god samsyn mellan Vattenområdets och Rolands tankar om 

hur viktigt det är att rikta in sig mot skolan för att få ungdomarna att bli ”frälsta” 

för miljö och miljöfrågor. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge Roland Blomqvist i uppdrag att till nästa styrelsemöte den 23 maj 2012 

komma med en skriftlig redovisning om projekt ”miljöambassadörer” som 

arbetar för kustmiljön i Torsås kommun. 

 

 

 

§ 12070 Karta på hemsidan 

 

Sekretariatet har av Birgitta Hedvall den 18 mars 2012 i mail, som återfinns i 

diariet fått ett försynt påpekande, att den karta över Torsås kommuns kustremsa 

som finns på hemsidan under linjalrubriken Om oss, inte är särskilt bra. Med 

anledning av detta påpekande har sekretariatet kontaktat Kustmiljögruppens 

webbkonsult Johan Blomqvist och bett om ett förslag till förbättringar och 

förtydliganden.  

Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-18. 

 

Vid sammanträdet presenterar Johan Blomqvist sitt förslag som efter 

förtydliganden och kompletteringar innebär att… 

 

 en schematisk karta över kustremsan för Torsås kommun läggs in på 

hemsidan under linjalrubriken ”Om oss”, 

 följande namn skall läggas in på kartan Örarevet, Söderåkra, Djursvik, 

Bergkvara, Gökalund, Björkenäs, Järnsida, Södra Kärr samt E22:an som 

löper genom kommunen i nordsydlig riktning, 

 utmed kustremsan läggs de olika Kustmiljöföreningarnas namn in från norr 

till söder med en vit siffermarkering i en rund färgad cirkel, 

 när klickning görs på respektive Kustmiljöförenings namn sker automatisk 

länkning till denna Kustmiljöförenings hemsida, 

 i de fall där Kustmiljöföreningen saknar hemsida kommer uppgifter om 

föreningens kontaktperson/personer fram med uppgift om telefonnummer, 

ev. mobilnummer och mailadress. Här finns även möjlighet för 

Kustmiljöföreningen att berätta lite om vad de har på gång för att förbättra 

kustmiljöarbetet, 

 kustmiljökartan skall kompletteras med Kärrabo Kustvårdsförening. 

 

 

 



11 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge Johan Blomqvist i uppdrag att utarbeta slutligt förslag på karta över 

kustremsan i Torsås kommun med beaktande av punkterna ovan, 

 När arbetet är färdigt skall detta via mail översändas till sekretariatet för att 

vidarebefordras till Birgitta Hedvall för yttrande, 

 Godkänna Johan Blomqvists offert på 3 500 kronor inklusive moms för 

utfört arbete.  

 När resultatet av arbetet återfinns på hemsidan och slutligen godkänts av 

styrelsen tillsänds Kustmiljögruppen faktura med betalningsvillkor 20 dagar 

netto.  

 

 

 

§ 12071 Bevakning av tidningsartiklar i den lokalpressen. 

 

I sekreterarens uppgifter ligger att bevaka vad som händer inom miljöområdet. 

Detta möjliggörs bl.a. genom att läsa dagstidningar och övrigt vetenskapligt 

material som finns lättillgängligt. På hemsidan under linjalrubriken 

Dokumentarkiv/Tidningsartiklar återfinns en del av det material som scannats in 

från både lokal- och rikspress.  

Tidningsartiklar från september 1997 till augusti 2010 finns i Kustmiljögruppens 

klippbok, som förvaras av sekretariatet. 

Tanken är att de olika Kustmiljöföreningarna skall kunna hålla sig delvis 

uppdaterade av vad som händer inom kustmiljöarbetet, utan att de för den skull 

behöver klippa och klistra själva. 

 

Styrelsen beslutar att  

 

 Tilldela de olika ledamöterna i Kustmiljögruppen följande tidningar att 

bevaka; 

 Barometern – Rune Fransén 

 Svenska Dagbladet – K-G Eklund 

 Östran – Roland Blomqvist 

 Dagens Nyheter – Solveig Johansson 

 Klipp ur tidning anges med datum och lämnas till sekretariatet för 

inscanning. 

 

 

 

§ 12072 Rapport från Vattenrådet 

 

Ordföranden meddelar att det kommer att genomföras en utbildningsdag den 24 

april 2012 på Länsstyrelsen i Kalmar för de ledamöter, såväl ordinarie som 

ersättare, som sitter i Vattenråden. Det är en heldag mellan kl. 09.00-16.00. 

Program finns på Länsstyrelsens hemsida. 

 

Vidare diskuteras vad som skall hända, då MOMENT-gruppen upphör fr.o.m. 

september månad, då Stan Weyns och Pernilla Landin lämnar detta projekt. 
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Ordföranden meddelar att Pernilla Landin kommer att vara anställd på heltid i 

Torsås kommun, men med varierande uppgifter inom Samhällsbyggnads- 

förvaltningen. 

 

Eftersom Kalmar och Öland tillhör samma Leader-område så kommer de att 

arbeta tillsammans mycket mer i framtiden, då det planeras att anställa en 

medarbetare som kan arbeta med ansökningar och projekt. Tyvärr hör inte 

Torsås kommun till Kalmar/Ölands Leader-område, utan till Leader-område 

sydost, där Blekinge med sina kommuner ingår. En tanke blir därför att kanske 

mer orientera sig mot Karlskrona kommun och där hitta en samarbetspartner. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

 

§ 12073 Havs- och Vattenmyndigheten ger pengaregn över kustkommunerna. 

 

Havskommissionen önskar att de sex kustmiljökommunerna exkl. Västervik 

inkommer med olika projekt för att minska läckaget av närsalter främst fosfor ut 

till Kalmarsund samt olika fiskprojekt.  

Beloppet som tilldelas kustkommunerna är 1.5 MSEK + 1.5 MSEK. 

Upprop via centralt utskick till de olika Kustmiljöföreningarna har skett per den 

2 april 2012 och finns i diariet med samma datum. 

 

Sekretariatet skriver ” De tankar och idéer som Ni har inom Er 

kustmiljöförening bör vara så långt planerade att Ni har markägarens 

godkännande och i princip kan projektera/söka tillstånd hos Länsstyrelsen 

direkt, om Ni får klart med finansieringen från Hav. 

Det finns även möjlighet att få pengar inom de två angivna områdena ovan 

  till… 

 Olika typer av förstudier. 

 Framtagande av detaljerade åtgärdsprogram som görs av en fristående 

konsult som kan övergödningsfrågor. 

 

MOMENT-gruppen i Torsås kommer att lämna in förslag till ansökningar på 

följande projekt; 

 Vasspellets som experiment med pengar för olika analyser och kostnader för 

skörd, transport samt arbetstid för pelletstillverkare. Sökt belopp 25 000 

kronor. 

 Anlägga våtmarken i Sloalycke enligt projektbeskrivning, vilket beräknas att 

reducera kväveflödet med 160 kg/år respektive fosforflödet med 8 kg/år. 

Sökt belopp 450 000 kronor. 

 Byte av icke fungerande kvävefilter i Söderåkra vid Kroka gård. Sökt belopp 

50 000 kronor. 
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Ordföranden meddelar att det inte är någon förening som har hört av sig till 

honom. 

Under sammanträdet anländer mail från Berit Holmgren, Södra Kärr 

Samfällighetsförening, som återfinns i diariet 2012-04-16. Berit skriver ”jag 

skriver en ansökan från Södra Kärr om bidrag till miljösatsningar i vår 

förening”. ”Jag tar upp slamsugning av viken samt grävarbete i samband med 

broetablering för bättre vattengenomströmning”. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-04-16, 2012-04-03, 2012-04-02,  

2012-04-01. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

 

§ 12074 Årsmöte med Torsås Kustmiljögrupp.  

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Årsmöte med Kustmiljöföreningarna skall ske lördagen den 16 juni 2012 

mellan kl. 10.00–14.00. 

 Programmet skall bl.a. innehålla sedvanliga årsmötesförhandlingar, 

återrapportering från Kustmiljöföreningarna om vad som händer med 

kustmiljön, utbildningsinslag i samarbete med MOMENT-gruppen i Torsås 

kommun, ev. behandling av förslag på nya stadgar. 

 Att informationen om årsmötet skall finnas med på Nyhetsbrevet för april 

2012 samt på hemsidan under Nyheter. 

 

 

§ 12075 Grämkulla Intresseförening kontaktar Kustmiljögruppen med 

förfrågan om hjälp med vassklippning mm. 

 

Connie Ohlsson tar kontakt med K-G Eklund under Brömsebäcksvandring på 

annandag påsk och frågar om Kustmiljögruppen kan hjälpa intresseföreningen 

med att planera och ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen för vasslåtter 2012. 

 

För övrigt hänvisas till underlag för beslut som finns i diariet 2012-04-15. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Roland Blomqvist tar kontakt med representanterna för Grämkulla 

intresseförening Reine Axelsson och Connie Ohlsson för att kunna hjälpa 

föreningen på bästa sätt med sina frågeställningar. 

 Återrapportering skall ske av Roland vid nästa styrelsemöte den 23 maj 

2012. 
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 12076  Länkning mellan Kustmiljögruppens hemsida och Torsås kommuns 

hemsida/Vattenrådet. 

 

 Ordföranden har framfört önskemål om att det bör finns en länkning/koppling 

mellan Kustmiljögruppens hemsida samt Vattenrådet på Torsås kommuns 

hemsida och tvärtom. På Vattenrådets hemsida finns det till höger redan uppgift 

om länkning till Kustmiljögruppen. 

 

 Ordförandens självklara påpekande föranleder att sekretariatet tillsammans med 

Kustmiljögruppens webbkonsult tagit fram ett förslag, som går ut på att det på 

hemsidans första sida under rubriken ”senaste nytt” finns en fast länkning till 

Vattenrådets sida i Torsås kommun. Detta innebär att denna länklista ligger fast 

och återfinns på samma ställe på Kustmiljögruppens hemsida oavsett hur många 

nyheter som presenteras. 

 

 Under överläggning visas framtaget förslag i skarpt läge, vilket uppfyller de krav 

och önskningar som ordföranden specificerat. Vid länkningen till Vattenrådets 

sida kommer information upp om Vattensamling 2012 i Torsås, 

anmälningsblankett för dagen och diverse andra intressanta uppgifter om 

Vattenrådets verksamhet mm. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Godkänna framlagt förslag. 

 

 

 

§ 12077  PR-material – beställning av T-shirts. 

 

Styrelsen beslutar i paragraf 12062 i detta protokoll att inköp av vita T-shirts 

  skall ha en egen beslutsparagraf. 

 

Styrelsen har beslutat att Solveig Johansson skall via sin marketingkontakt i 

Karlskrona inköpa 10 st. vita T-shirts (5 st. L och 5 st. XL) med Kustmiljöns 

logga både på vänster sida på bröstet och både på ryggen. 

 

Solveig presenterar framtaget förslag. Loggan på bröstets vänstra del skall se ut 

enligt nedan. 

 

Torsås 

Kustmiljögrupp 
 

Loggan på ryggen skall se ut enligt nedan   

 

                      

 Torsås Kustmiljögrupp 
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Styrelsen har redan i paragraf 12060 i detta protokoll beslutat att ge Rune 

Fransén i uppdrag att kontakta Håkan Larsson, om det finns framtaget ett 

original som även kan användas till tryckningen av T-shirtsen. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

I enlighet med vad sagts ovan och Solveig Johanssons redogörelse. 

 

 

§ 12078  Nyhetsbrev för mars 2012. 

 

Sekretariatet har upprättat en plan med aktuella nyheter för Nyhetsbreven för 

perioden mars-juni 2012, som antagits och beslutats av styrelsen 2012-03-12  

§ 12036. 

 

Nyhetsbrevet för mars följer denna plan. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna 

 

 

§ 12079  Nyhetsbrev för april 2012. 

 

Sekretariatet har upprättat en plan med aktuella nyheter för Nyhetsbreven för 

perioden mars-juni 2012, som antagits och beslutats av styrelsen 2012-03-12  

§ 12036. 

Nyhetsbrevet för april följer denna plan. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Tacka för informationen och samt att Nyhetsbrevet för april läggs ut på 

hemsidan. 

 

 

 

§ 12080 Informationsärenden 

 

Ordföranden föredrar informationsärendena enligt paragraferna nedan. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Då det inte föreligger några frågor och/eller kommentarer till 

informationsärendena nedan §§ 12081-12085 läggs dessa till handlingarna. 

 

 § 12081 - Inkommer mail från Pernilla Landin MOMENT-gruppen i Torsås 

                kommun med inbjudan och intresseanmälan om att följa med till 
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                Mönsterås och se när gäddan leker i ”gäddfabriken”. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-19 resp. 2012-03-21. 

 § 12082 - Särskilt utskick via mail till de olika Kustmiljöföreningarna i 

                Torsås kommun med anledning av vad som händer på 

                aktivitetsfronten – Vattendragsvandring utmed Brömsebäcken, 

                annandag påsk, måndagen den 9 april,  

                - Besök i ”gäddfabriken” i Mönsterås, skärtorsdagen den 5 april – 

                Vattensamling 2012 i Torsås, fredagen den 1 juni på Möre hotell. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-22. 

 § 12083 - Inkommer mail från Stan Weyns MOMENT-gruppen i Torsås 

                kommun med inbjudan Vattensamling i Torsås, fredagen den 1 

                juni 2012 på Möre hotell. Stan skriver "alla är välkomna och 

                vi är tacksamma om du vidarebefordrar detta smakprov till fler 

                som du tror kan vara intresserade. Underlag för beslut finns i 

                diariet 2012-02-01 resp.2012-02-16 resp. 2012-02-24  

                resp. 2012-02-29 resp. 2012-03-13. 

 § 12084 - Sekretariatet skickar mail till samtliga fyra tidningar som täcker 

                Torsås kommun Barometern, Östran, Kalmar Läns Tidning och 

                Torsås Posten med uppropet "Vad händer med kustmiljöfrågorna i 

                Torsås kommun? Underlag för beslut finns i diariet 20012–03-25. 

 § 12085 - Inkommer mail från Pernilla Landin MOMENT-gruppen i Torsås 

                kommun med uppgifter om körschema inför Brömsebäcks- 

                vandring, annandag påsk, den 9 april 2012. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-02-22 resp. 2012-02-29 

                resp. protokoll 2012-03-12 § 12032 resp. 2012-03-22 resp.  

                2012-04-02. 

 

 

§ 12086  Rapporter 

 

 

§ 12087  Kustmiljögruppens deltagande i workshops 

 

Kustmiljögruppen har varit representerad i workshops som arrangerats av 

MOMENT-gruppen i Torsås kommun genom Rune Fransén som deltagit i resa 

till ”Gäddfabriken i Mönsterås” den 5 april 2012 samt genom K-G Eklund som 

deltagit i Brömsebäcksvandring den 9 april 2012. 

 

Deltagarna uppskattar verkligen de initiativ som tagits av MOMENT-gruppen 

med många intressanta infallsvinklar på miljö- och vattenvård. 

 

Underlag för beslut finns i detta protokoll § 12081 resp. 12085. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Tacka deltagana för informationen samt att ärendet läggs till handlingarna 
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§ 12088 Delgivningsärenden 

 

Ordföranden föredrar delgivningsärendena enligt paragraferna nedan. 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Då det inte föreligger några frågor och/eller kommentarer till 

delgivningsärendena nedan §§ 12089-12098 läggs dessa till handlingarna. 

 

 § 12089 - Inkommer svarsmail från Birgitta Hedvall med anledning av att 

                tidningsartikel om henne lagts in på hemsidan. Med rubriken 

               ”Eldsjäl har nu lämnat sin post”. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-18. 

 § 12090 - Inkommer svarsmail från Berit Holmgren Södra Kärr  

                Samfällighetsförening som svar på ny mailadress för Assar 

                Johansson. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-22. 

 § 12091 - Inkommer svarsmail från Berit Holmgren Södra Kärr 

                Samfällighetsförening som svar på viktig information till 

                Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun med anledning av vad 

                som händer på aktivitetsfronten, Vattendragsvandring utmed 

                Brömsebäcken, ”Gäddfabriken” i Mönsterås och Vattensamling 

                2012 i Torsås.  

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-22. 

 § 12092 - Inkommer mail från Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara med 

                anledning av expediering av protokoll 2012-03-12 § 12030.  

                Britt-Marie Östman skriver ” Tack det var vackert skrivit”. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-25. 

 § 12093 - Inkommer svarsmail från Berit Holmgren Södra Kärr 

                Samfällighetsförening som svar på sekretariatets expediering av 

                protokoll 2012-03-12 § 12028 ”planer för ny bro i Södra Kärr” 

                samt § 12029 ”ekonomiskt bidrag från Torsås kommun för 

                syrepumpar”. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-26. 

 § 12094 - Inkommer svarsmail från Stellan Hamrin som svar på 

                sekretariatets expediering av protokoll 2012-03-12 ”arbete med 

                reglerad dränering av jordbruksmark på lokal nivå” samt § 12011 

                ”deltagande i seminarium i Stockholm om olika metoder”… 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-26. 

 § 12095 - Inkommer svarsmail från Pernilla Landin resp. svarsmail från Stan 

                Weyns MOMENT-gruppen i Torsås kommun med anledning av 

                 iakttagelser av mycket fisk i Grisbäcken, öster om Flasebro. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-03-27. 

 § 12096 - Inkommer svarsmail från Berit Holmgren, Södra Kärr 

                Samfällighetsförening med anledning av sekretariatets centrala 

                utskick till alla Kustmiljöföreningar Torsås kommun, om att de 

                kan ansöka om pengar från Havs- och Vattenmyndigheten. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Mycket-fisk-i-Grisbäcken-öster-om-Flasebro.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Mycket-fisk-i-Grisbäcken-öster-Flasebro.pdf
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                Underlag för beslut finns i diariet 2012-04-01 resp. 2012-04-02 

                resp. 2012-04-03 resp. 2012-04-04 resp. 2012-04-16. 

 § 12097 - Inkommer svarsmail från Stellan Hamrin på förslag om 

                miljöförbättrande åtgärder med anledning av sekretariatets centrala 

                utskick till alla Kustmiljöföreningar i Torsås kommun, om att de 

                kan ansöka om pengar från Havs- och Vattenmyndigheten. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-04-01 resp. 2012-04-02 

                resp. 2012-04-03 resp. 2012-04-04 resp. 2012-04-16. 

 § 12098 - Inkommer svarsmail från Berit Holmgren, Södra Kärr 

                Samfällighetsförening på förslag om miljöförbättrande åtgärder 

                med anledning av sekretariatets centrala utskick till alla 

                Kustmiljöföreningar i Torsås kommun, om att de kan ansöka om 

                pengar från Havs- och Vattenmyndigheten. 

                Underlag för beslut finns i diariet 2012-04-01 resp.  

               2012-04-02 resp. 2012-04-03 resp. 2012-04-04 resp. 2012-04-16. 

 

 

§ 12099 Nästa styrelsemöte 

 
Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 23 maj 2012, kl. 18.00 hos Rune 

Fransén. Sekreteraren påminner att kallelse skall utgå senast sju dagar före 

styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden. 

 

 

§ 12100 Mötet avslutas 

 

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt 

deltagarna tackar för god förtäring. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras: 

 

 

Karl-Gustaf Eklund   Rune Fransén  


