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Tid:  Måndagen den 12 mars 2012 
 

Plats:  I bostaden hos Pia Prestel   
 

Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

  Solveig Johansson 

  Pia Prestel 

  Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

   

   

§ 12001 Mötets öppnande 

 

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna. 

 

Dagordningen fastställs med tillägg och justeringar enligt nedan för 

  

 § 12005 – Inbjudan till Bergkvaradagen 2012-05-17 

 § 12007 - Deltagande i Världsarvsvecka på södra Öland, lördagen den 4 

                 augusti 2012 i Degerhamn.  

 § 12011 – Deltagande i seminarium i Stockholm om olika metoder för att 

                 restaurera sjöar, vattendrag och kuster. 

 § 12026 - Inkommer förfrågan från Einar Pontén, disputerad kemist och 

                tillika medlem i Gunnarstorps Miljöförening om att få vara uppsatt 

                 på Kustmiljögruppens externa maillista. Ärendet flyttas från 

                delgivnings- till beslutsärenden. 

 § 12027 - Leif Lindberg tillsänder Torsås Kustmiljögrupp för kännedom den 

                 miljöskrivelse som tillsänts Länsstyrelsen i Kalmar län och dess 

                 t.f. landshövding Anne-Lie Fiskesjö. Ärendet flyttas från 

                delgivnings- till beslutsärenden. 

 § 12036 – Planering för Nyhetsbrev mars – maj 2012 

 § 12037 – Ny mailadress för Assar Johansson. 

 § 12054 - Tackkort från Birgitta Hedvall för den underbart vackra skålen 

                (och d: o blommor) som skall påminna mig om gott samarbete och 

                intressanta miljöarbeten. 

 

  

Föregående styrelseprotokoll 2011-11-15 godkänns och läggs till handlingarna. 

 

Protokollet läggs ut på hemsidan av sekreteraren. 

 

§ 1202 Fastställd dagordning - beslutsärenden 

 

 § 12003 – Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

 § 12004 – Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen. 
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 § 12005 – Bergkvaradagen 2012-05-17. 

 § 12006 – Vattensamling 2012 i Torsås kommun. Kustmiljökonferens för de 

                 sju kustmiljökommunerna på Möre hotell fredagen den 1 juni 

                 2012. 

 § 12007 Deltagande i Världsarvsvecka på södra Öland, lördagen den 4 

                augusti 2012 i Degerhamn.  

 § 12008 – MOMENT-projektet i Torsås kommun. 

 § 12009 – Införandet av Arbetsgrupp för att bereda ärenden till 

                 Kustmiljögruppens styrelse. 

 § 12010 – Arbete med reglerad dränering av jordbruksmark på lokal nivå. 

 § 12011 - Deltagande i seminarium i Stockholm om olika metoder för att 

                restaurera sjöar, vattendrag och kuster. 

 § 12012 – Arbetar Torsås Kustmiljögrupp aktivt och på ett levande sätt 

                 gentemot Kustmiljöföreningarna samt känner 

                 Kustmiljöföreningarna delaktighet i Kustmiljögruppens arbete? 

 § 12013 – Förtydliganden av minnesanteckningar från Höstträffen med 

                 Kustmiljöföreningarna 2011-12-03. 

 § 12014 – Utvärdering av Höstträffen med Kustmiljöföreningarna  

                 2011-12-03. 

 § 12015 – Ramavtal för konsulttjänster avseende hemsidan tecknat med 

                 Johan Blomqvist Webb & Form i Bergkvara. 

 § 12016 – Miljönyttan vid Åd i Bruatorpsån. 

 § 12017 – Inbjudan till samråd från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås 

                 kommun avseende planerad vattenverksamhet i Grisbäckens 

                 avrinningsområde. 

 § 12018 – Inbjudan till samråd från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås 

                 kommun avseende detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. 

 § 12019 – Inbjudan till samråd från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås 

                 kommun avseende detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. 

 § 12020 – Sekretariatets kvittens av handlingar. 

 § 12021 – Godkännande av ”den nya hemsidan”. 

 § 12022 – Genomgång och uppdatering av miljöappeller. 

 § 12023 – Stadgar 

 § 12024 – Utvärdering av arbetet inom styrelsen under hösten 2011. 

 § 12025 – Information till den ”gamla” styrelsen. 

 § 12026 – Inkommer förfrågan från Einar Pontén, disputerad kemist och 

                 tillika medlem i Gunnarstorps Miljöförening om att få vara 

                 uppsatt på Kustmiljögruppens externa maillista. Ärendet flyttas 

                 från delgivningar till beslutsärenden 

 § 12027 – Leif Lindberg tillsänder Torsås Kustmiljögrupp för kännedom 

                 den miljöskrivelse som tillsänts Länsstyrelsen i Kalmar län och 

                 dess t.f. landshövding Anne-Lie Fiskesjö. 

 

 

Fastställd dagordning – informationsärenden 

 

 § 12028 – Planer för ny bro i Södra Kärr mellan fastlandet och Nötholmen. 
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 § 12029 – Samfällighetsföreningen i Södra Kärr ansöker om ekonomiskt 

                 bidrag från Torsås kommun för drift av syrepumpar i viken 

                 mellan fastlandet och Nötholmen. 

 § 12030 – Vision Bergkvara. 

 § 12031 – Fiskeriverkets resultat av provfisket mellan Djursvik och 

                 Bergkvara hösten 2011. 

 § 12032 – Inbjudan till Vattendragsvandring utmed Brömsbäcken, annandag 

                 påsk, måndagen den 9 april 2012. 

 § 12033 – Nybildad kustmiljöförening i Torsås kommun – Kärrabo 

                 kustvårdsförening. 

 § 12034 – Bra kurs om EU-projekt. Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder 

                 Kustmiljöföreningarna att delta. 

 § 12035 – Nyhetsbrev februari 2012. 

 § 12036 – Planering för Nyhetsbrev mars – juni 2012. 

 § 12037 – Ny mailadress för Assar Johansson. 

 § 12038 – Fastställd dagordning delgivningsärenden 

 § 12039 – Tackbrev från Kustmiljögruppen till Lars Carlsson. 

 § 12040 - Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening med tack för ett 

                givande Höstmöte och bra anteckningar. 

 § 12041 – Anmälnings- och kontaktblankett från Björkenäs Stugförening. 

 § 12042 – Anmälnings- och kontaktblankett från Gunnarstorps 

                 Miljöförening. 

 § 12043 – Mailkorrespondens mellan sekretariatet och ordföranden i Södra 

                 Kärr Samfällighetsförening angående Nyhetsbrev för november 

                 2011. 

 § 12044 – May-Britt Landin, Ölands vattenråd, med tack för ett givande 

                 Höstmöte. 

 § 12045 - Tackbrev från Kustmiljögruppen till Ove Lindh. 

 § 12046 – Tackbrev från Kustmiljögruppen till Magne Mårtensson. 

 § 12047 – Anna Carnelius, Kalmarsundskommissionen med tack för fint 

                 Nyhetsbrev och med tillönskan om en God Jul och Ett Gott Nytt  

                 år. 

 § 12048 – Birgitta Hedvall med tack för december månads Nyhetsbrev samt 

                 tillönskan om en God helg. 

 § 12049 – Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara med tack för Nyhetsbrev i 

                december samt med tillönskan o en riktigt God Jul. 

 § 12050 – Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening med tack för 

                 värmande ord och julhälsning. 

 § 12051 – Karl-Gustaf Eklund har genomfört en ½-dags på-plats-utbildning 

                 hos Johan Blomqvist Webb & Form den 16 december 2011 vad 

                gäller den nya hemsidan. 

 § 12052 – Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening med tack till 

                 ordföranden Rune Fransén för merarbete i samband med samlad 

                 ansökan om vassröjning hösten 2011. 

 § 12053 – Mats Elgqvist tillönskar Kustmiljögruppen en god fortsättning 

                 samt hans gratulationer till den fina uppdaterade hemsidan. 
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 § 12054 – Tackkort från Birgitta Hedvall för den underbart vackra skålen 

                (och d: o blommor) som skall påminna mig om gott samarbete och 

                intressanta miljöarbeten. 

 § 12055 – Nästa styrelsemöte 

 § 12056 – Mötet avslutas 

 

 

§ 12003 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat 

 

Rent allmänt kan sägas att Kustmiljögruppen i huvudsak har en ekonomisk 

  ställning som måste betraktas som god. Tillgångarna är fördelade på ett konto i 

          Riksgälden där räntan uppgår till 1.5% per år samt ett bankgiro och ett 

    sparkonto i Swedbank Torsås. Ordföranden och kassören tecknar firman var för 

       sig. 

 För att kunna betala förfallna räkningar och att stärka lividiteten måste en del av 

                     de tillgångar som finns på Riksgäldens konto säljas, vilket skall ombesörjas av 

                     Swedbank i Torsås, via en fullmakt. Uppgifter om organisationsnummer, 

          kontonummer och firmatecknare har redan överlämnats till Swedbank i Torsås. 

 

Under pågående sammanträde ringer Rune Fransén upp till Swedbanks kontor i 

Torsås och talar med Tony Snöman. Av samtalet framkommer att den årliga 

avgiften för bankgiro och internet sänks från idag 750 kronor per år till 600 

kronor per år. Denna sänkning skall gälla retroaktivt för 2012, vilket innebär att 

Swedbank skall återföra 150 kronor till Kustmiljögruppens bankgiro, då 

avgiften redan dragits från kontot. Vad avser räntan på ett tremånaders 

fasträntekonto i Swedbank erbjuds 2.5%, vilket kan jämföras med ett 

tremånaders fasträntekonto i Länsförsäkringar, där räntan är 3.15%.  

 

Frågan om alternativa placeringsmöjligheter diskuterades med anledning av att 

ränteintervallet uppgår till mellan 1.5% till 3.15%. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 I enlighet med kassörens förslag skall 10 000 kronor överföras från 

Riksgälds spar till Kustmiljögruppens bankkonto i Swedbank. 

 Försäljningen, överföringen skall ske via fullmakt som ges till Swedbanks 

kontor i Torsås. 

 Ordföranden skall kontakta Riksgälden och undersöka vilka villkor som 

gäller för Kustmiljögruppens Riksgälds spar. Återrapportering skall ske vid 

nästa styrelsemöte. 

 Alternativa placeringsalternativ med bättre ränteavkastning och/eller byte av 

kreditinstitut skall tas upp på nästa sammanträde. 

 Kassören skall gå igenom de gamla räkenskaperna och undersöka när det 

första Riksgälds sparande togs samt hur rörelserna på detta konto sett ut 

historiskt.  
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§ 12004 Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen. 

  

Denna ärendepunkt är till viss del kopplad till föregående, då Kustmiljögruppen 

måste för sin löpande verksamhet disponera likvida medel. Några årliga 

ekonomiska bidrag såsom föreningsbidrag, medlemsavgifter eller motsvarande 

förfogar inte Kustmiljögruppen över. För att möta föreningens årliga löpande 

utgifter/kostnader måste därför egna initiativ göras för att stärka kassaflödet. 

 

Historiskt har Kustmiljögruppen tillförts pengar genom olika externa aktörer. På 

vår hemsida finns ett 30-tal företag och organisationer omnämnda som stöder 

Torsås Kustmiljögrupp genom sponsring. Styrelsen vill på nytt gå ut till 

företagarna i bygden och be om stöd för den verksamhet som Kustmiljögruppen 

bedriver som paraplyorganisation för de numera 17 Kustmiljöföreningarna. 

Genom att företagarna får möjlighet till att uppge sitt namn med logga, uppgift 

om kontaktperson, mailadress och telefonnummer, så betraktas detta som en 

annons, företagsinformation, reklam/PR-verksamhet och är avdragill som 

kostnad i företagets deklaration. 

 

Vid genomgång av räkenskaperna visar det sig att ”sponsringen” har utgjort ett 

betydande tillskott till Kustmiljögruppens ekonomi. 

 

Styrelsen är av den uppfattningen för att kunna nå ett bra resultat i den 

kommande tänkta sponsringskampanjen måste följande punkter gälla: 

 

 Personliga besök på företagen. 

 Artikel/reportage i de fyra lokala tidningarna Östran, Barometern, Torsås 

Posten och Kalmar Läns tidning om oss! vad vi står för! vad vi kan! vad vi 

vill! vad har vi gjort! vad vill vi göra osv! 

 Utropen ovan kan sammanställas i en vikt A4 broschyr som kan överlämnas 

till företaget vid det personliga besöket. 

 I utropet vad vi vill göra kan mycket väl återfinnas tanken på slamsugning av 

våra badplatser, teknik för hur detta kan göras, åtgärder för ständig 

förbättring av vår kustmiljö. 

 Att Kustmiljögruppen aktivt medverkar i kommunens Kustvårdsplan genom 

att ta ansvar för vissa centrala delar i planen som nu skall omarbetas under 

2012. Ny Kustvårdsplan för perioden 2013-2016. 

 Tankar och idéer om och hur den skördade vassen skall tas om hand. 

Brännas och läggas ut på åkrarna som gödsel alternativt producera pellets för 

bränning. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Att frågan om ”sponsring” skall finnas med på dagordningen till nästa 

sammanträde. 

 Rune Fransén tar kontakt med Torsås kommun och undersöker på vilket sätt 

de vill att Kustmiljögruppen skall medverka i den nya Kustvårdsplanen. 

 Rune Fransén tar kontakt med Mats Elgqvist för att stämma av hur arbetet 

gick till när Kustvårdsplanen för 2009-2012 såg dagens ljus. 

 Uppdra åt Pia Prestel att via MRC få fram en aktuell företagskatalog. 

 Dela upp företagen mellan styrelseledamöterna som skall besökas. 
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§ 12005 Bergkvaradagen 2012-05-17. 

  

Bergkvara Samhällsförening inbjuder till ”Bergkvaradagen” den 17 maj 2012, 

Kristi Himmelsfärds dag på Hamnplan, Norra kajen. 

 

I inbjudan står att läsa ”Nu frågar vi Er om ni vill vara med och visa upp vad ni 

har att erbjuda. Passa på att värva aktiva och passiva medlemmar. Har ni en 

aktivitet som går att visa upp vore det extra trevligt. Dessutom kan ni sälja 

lotter, korv etc.” 

Vi fixar marknadsstånd – i år tar vi hyra (100 kr/stånd).  

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2012-03-03. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Under förutsättning att Roland och Kåge kan medverka och representera 

Kustmiljögruppen skall vi delta. 

 Solveig meddelar Rune Fransén om hon kan delta. 

 Att Solveig skall beställa vita T-shirts via hennes marketing kontakt i 

Karlskrona. 5 st. L och 5 st. XL med Kustmiljögruppens logo på bröstet till 

vänster och Kustmiljögruppens logo på ryggen. 

 Detaljprogram skall utarbetas vid styrelsemötet i april. 

 

 

§ 12006  Vattensamling 2012 i Torsås kommun. Kustmiljökonferens för de 

sju kustmiljökommunerna på Möre hotell fredagen den 1 juni 2012 

 

Med uppmaningen notera den 1 juni i din almanacka, dra därefter på dig 

stövlarna hälsar MOMENT-grupperna i Torsås och Kalmar alla välkomna. Vi är 

tacksamma om du vidarebefordrar detta smakprov till fler som du tror kan vara 

intresserade. Snart kommer dagordningen, praktiska detaljer och möjligheten att 

anmäla sig. 

 

Vattensamling 2012 vänder sig till lantbrukare, skogsägare, privatpersoner, 

engagerade i vattenråd och kustmiljöföreningar, politiker, kommunal 

tjänstemän, kort och gått till alla som tycker vatten är viktigt. Antalet platser är 

begränsat till 100. Deltagandet är kostnadsfritt. 

 

Vi ordnar en heldag om vårt livsviktiga vatten och vad du och andra kan göra 

för att sköta om det. En droppe vatten i sammanhanget kan bli rejält med 

vattenkraft när vi samarbetar.  

 

Vattensamling 2012 blir en dag för inspiration, uppmuntran, optimism och 

hoppfullhet. Vattensamling 2012 innehåller föreläsningar om småskaliga 

åtgärder i skogs- och jordbrukslanskapet, hur du kan förbättra livsmiljön för fisk 

och vad vattenråden skulle kunna driva och genomföra. På eftermiddagen blir 

det stövlarna på med olika workshops i Fastlycke och Grisbäcken.  

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2012-02-01, 2012-02-16, 

2012-02-24, 2012-02-29. 

Styrelsen beslutar att 
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 Ordföranden översänder information om Vattensamling 2012 till 

sekreteraren för inläggning i diariet. 

 Föreslå MOMENT-grupperna i Kalmar och Torsås att texten ”Vattensamling 

2012” kompletteras med texten ”i Torsås kommun”. 

 Föreslå MOMENT-grupperna i Kalmar och Torsås att även 

Kustmiljögruppens logga skall vara med bland de övriga logotyperna. 

 Uttrycka sin glädje över att Vattensamling 2012 hålls i Torsås kommun. 

 Det vore önskvärt om Torsås Kustmiljögrupp fick någon punkt och/eller 

ansvar för en viss punkt på dagordningen, där vi kunde ha på oss våra nya 

kustmiljö-T-shirts. 

 

 

§ 12007 Deltagande i Världsarvsvecka på södra Öland, lördagen den 4 augusti 2012 i 

Degerhamn. 

 

 Rune Fransén informerar om att han erhållit en inbjudan om att 

Kustmiljögruppen får medverka lördagen den 4 augusti 2012 på den 

Världsarvsvecka som pågår på södra Öland mellan den 3 och 12 augusti 2012. 

 För övrigt hänvisas till diariet 2012-03-03. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Invänta mer information, program mm innan beslut tas om deltagande. 

 Ställa sig positiv till inbjudan som sådan. 

 Ordföranden översänder information om Världsarvsveckan till sekreteraren 

för inläggning i diariet. 

 

 

§ 12008 MOMENT-projektet i Torsås kommun 

 

Pernilla Landin och Stan Weyns meddelar att de har en anställning t.o.m. 

augusti månad 2012. De riktar en fråga till Kustmiljögruppens ordförande om 

och hur de båda kan medverka i den fortsatta förankringen av 

vattenförvaltningen i de olika delarna i samhället (politiskt, kommunalt, 

organisationer, föreningar och allmänheten). 

 

Vid överläggningen med styrelsen framgår det att Solveig Johansson varit 

närvarande vid ett tillfälle med Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och 

Brömsebäcken, när Håkan Algotsson framfört farhågor om man kan behålla 

samma aktivitet i Vattenrådet, när MOMENT-projektet är slut för Pernilla och 

Stan. 

Utifrån detta perspektiv blir då Solveig Johansson inlägg som citeras i 

MOMENT-gruppens mail förståeligt då, hon anger att Kustmiljöföreningarna 

borde mer involveras i arbetet med vattenförvaltningen samt att 

Kustvårdsplanen skulle kunna följas upp mer.  

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2011-11-21, 2011-10-28 

samt i protokoll 2011-11-03 § 07 och 2011-11-15 § 05. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 Med hänsyn till att MOMENT-gruppens förfrågan inkom i slutet av oktober 

2011 och vi nu fem månader senare skriver mars 2012, anser vi det 

synnerligen viktigt att Kustmiljöträffen ”Vattensamlingen 2012 i Torsås 

kommun” prioriteras och blir mycket bra samt att vi har full respekt för att 

detta arbete kräver mycket tid. 

 Framföra önskemål om MOMENT-gruppens medverkan vid 

Bergkvaradagen den 17 maj 2012, genom t.ex. någon form av experiment 

som visar sura och basiska oscillerande lösningar. 

 Framföra önskemål om MOMENT-gruppens medverkan vid vårt årsmöte i 

maj 2012, där de på ett lättfattligt sätt förklarar skillnaderna mellan lågt och 

högt pH, närsalternas betydelse för belastningen på naturen, de höga halterna 

av CO2 som löses i världshaven och därmed minskar havens pH-värden från 

8.15 ner mot 7.7. Se Tidningsartikel i Dokumentarkivet SvD  

2012-03-13. 

 

  

§ 12009 Införandet av Arbetsgrupp för att bereda ärenden till Kustmiljögruppens 

styrelse. 

 

 Vid Torsås Kustmiljögrupps årsmöte den 21 maj 2011 under § 23 övriga frågor 

föreslår styrelseledamoten Roland Blomqvist att det bildas arbetsgrupper AG-

grupper som förbereder ärenden till styrelsen. Årsmötet bifaller Rolands förslag 

och vid Höstträffen den 3 december 2011 presenteras förslaget för deltagarna 

med hjälp av Power Points.  

I korthet innebär förslaget att varje Kustmiljöförening utser en ordinarie 

representant jämte en ersättare som bildare AG-gruppen. Eftersom det fr.o.m. 

våren 2012 finns 17 Kustmiljöföreningar i Torsås kommun som är knutna till 

Torsås Kustmiljögrupp kommer AG-gruppen att utgöras av 17 ledamöter. 

  

 Varför?  

 

 Förbereda ärenden till Kustmiljögruppen. 

 Dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper inom och för kustmiljön. 

 Hjälpa varandra från de olika Kustmiljöföreningarna. 

 Utbyte av erfarenheter 

 Stärker underifrån perspektivet 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Till styrelsesammanträdet i april 2012 skall Roland Blomqvist rapportera hur 

arbetet går med att rekrytera ledamöter jämte ersättare till AG-gruppen.  

 

 

§ 12010 Arbete med reglerad dränering av jordbruksmark på lokal nivå. 

 

Stellan Hamrin f.d. disputerad sakkunnig inom både Miljödepartementet och 

Fiskeriverket uppmanar styrelsen för Kustmiljögruppen att både på det lokala, 

regionala, nationella och internationella planet arbeta för och med en reglerad 
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dränering av jordbruksmark. Det finns speciellt utarbetad teknik som skulle 

kunna passa på minst 100 000 ha åkermark i södra Sverige. Tekniken är 

dessutom bidragsberättigad på det nationella planet, men delvis mött motstånd 

från Jordbruksverket. 

 

Stellan Hamrin uppmanar Kustmiljögruppen via dess kontakter inom 

jordbruksrörelsen att få till stånd en ändring. Det finns avhandlingar gjorda av 

tjänstemän på Jordbruksverket som visar på de positiva effekterna, som både 

sparar vatten och närsalter samt skyddar miljön. 

 

Särskilt är detta viktigt inte minst i sydöstra Sverige som med ett nytt klimat 

kommer att få brist på vatten sommartid, vilket inte gäller landet i övrigt. 

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2011-12-07. 

 

Styrelsen beslutar att  

 

 Till Stellan Hamrin meddela att Torsås Kustmiljögrupp har sedan 2005 en 

något förändrad roll i Kustmiljöarbetet, då Kalmarsundskommissionen 

bildades. Torsås Kustmiljögrupp är numera en i huvudsak lokal 

paraplyorganisation för de 17 Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun. 

 Som paraplyorganisation till Kustmiljöföreningarna är vår uppgift i 

huvudsak att stödja, uppmuntra och aktivt hjälpa Kustmiljöföreningarna i 

deras dagliga arbete med att förbättra den del av kusten i Kalmarsund som de 

har ansvar för. 

 Utbildning i miljöfrågor kommer i framtiden vara en allt större del av vårt 

arbete för Kustmiljöföreningarna via sammankomster, symposier och 

workshops. 

 Torsås Kustmiljögrupp är en aktiv aktör och medlem i Vattenrådet och i 

Kalmarsundskommissionen. 

 Stellan Hamrins mail skall vidarebefordras till Kalmarsundskommissionens 

sekreterare Susanne Minnhagen.  

 

 

§ 12011 Deltagande i seminarium i Stockholm om olika metoder för att  restaurera sjöar, 

vattendrag och kuster. 

 

 Stellan Hamrin f.d. disputerad sakkunnig inom både Miljödepartementet och 

Fiskeriverket håller preliminärt på och planerar för ett seminarium i Stockholm 

om olika metoder för att restaurera sjöar, vattendrag och kuster. 

 

Stellan Hamrin kommer att om det hela blir av kontakta oss för att om möjligt få 

en kort presentation av hur vi arbetar och vad vi gör som ett exempel på hur man 

bör arbeta lokalt och tillsammans med olika grupper.  

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2012-03-01. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Vi ställer oss mycket positiva till förslaget och erbjudandet samt ser fram 

emot att få göra en kort Power Presentation i Stockholm om hur vi arbetar 

lokalt och tillsammans med olika grupper som arbetar för kustmiljön. 



10 
 

 Vi inväntar ytterligare information om program, ekonomiska förutsättningar 

mm. för att komma till Stockholm. 

 

 

§ 12012 Arbetar Torsås Kustmiljögrupp aktivt och på ett levande sätt 

gentemot Kustmiljöföreningarna samt känner Kustmiljöföreningarna  

delaktighet i Kustmiljögruppens arbete? 

 

Frågorna ovan vad avser aktivitet, delaktighet, kommunikation samt information 

mellan Kustmiljögruppens som paraplyorganisation och de olika 

Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun väcktes av styrelseledamoten Solveig 

Johansson under ”Höstträffen” 2011. 

 

Återkoppling från Kustmiljöföreningarnas deltagare var i allmänhet och överlag 

att ”allt är bra” och att ”allt fungerar bra”. Några förslag till åtgärder för att 

förbättra aktiviteten, delaktigheten, kommunikationen samt informationen 

väcktes inte av deltagarna. 

 

Frågorna aktivitet, delaktighet, kommunikation och information diskuteras 

under sammanträdet och sammanfattas i punkterna nedan. 

 

 Styrelsen förfogar inte över ett skriftligt dokument såsom en enkät för sina 

ställningstaganden nedan, vilket bör betraktas som en svaghet. 

 Den nya hemsidan med den information som där finns tillgänglig för 

Kustmiljöföreningarna är själva navet i kommunikationen och informationen 

mellan Kustmiljögruppen och Kustmiljöföreningarna. I diariet blir detta 

extra tydligt då alla inkomna mail och handlingar läggs in. Det innebär i sin 

tur att varje Kustmiljöförening kan följa sitt enskilda ärende fram till beslut 

och åtgärd. 

 Återkommande Nyhetsbrev som belyser olika frågeställningar i och för 

kustmiljön. De olika Kustmiljöföreningarna har här möjlighet att presentera 

sig och vara goda exempel på vad som händer lokalt i deras 

kustmiljöområde. 

 Återkommande Nyhetsbrev som inbjuder till träffar, kurser, symposier och 

workshops för Kustmiljöföreningarna som berör kustmiljöarbetet. 

 Återkommande Nyhetsbrev som belyser intressanta artiklar om 

kustmiljöarbetet. 

 Styrelsens ledamöter i Kustmiljögruppen deltar aktivt i och för det lokala 

miljöarbetet ute i Kustmiljöföreningarna som stödjare, uppmuntrare och till 

viss mån konsulter, då föreningarna har och driver olika miljöprojekt. 

 Med så många Kustmiljöföreningar som finns i Torsås kommun, så har de 

olika föreningarna givetvis kommit olika långt i sitt miljöarbete. En stark och 

sammanhållande faktor för Kustmiljöföreningarna är den ”vasslåtter” som 

bedrivs i ett samprojekt med Torsås kommun och som genomförs varje år 

enligt en särskild upprättat plan fram till 2015. 

 Ny Kustmiljöförening ”Kärrabo kustvårdsförening” har anmält sitt intresse 

att vara en del av Kustmiljögruppen, vilket tyder på att de känner en 

gemenskap med de värderingar som Kustmiljögruppen står för. 

 Införandet av de s.k. AG-grupperna som skall utgöra en brygga mellan 

Kustmiljögruppen och Kustmiljöföreningarna och de arbetsuppgifter som 
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denna grupp skall hantera – dra nytta av varandra, se problem och frågor ur 

olika perspektiv, utbyte av erfarenheter, stärker underifrån perspektivet, ökar 

och stärker dialogen. Resultatet blir ökad aktivitet, delaktighet, 

kommunikation samt information mellan Kustmiljöföreningarna. 

 Resultatet av de miljöinsatser som ligger på Kustmiljöföreningarnas agenda 

bygger på föreningarnas egna aktiviteter, intresse och förmågor. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Ställa sig bakom sekretariatets sammanfattande punkter. 

 

 

§ 12013 Förtydliganden av minnesanteckningar från ”Höstträffen” 2011-12-03 

 

Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening, inkommer med förtydliganden då 

det gäller minnesanteckningarna från ”Höstträffen” i Bergkvara med 

Kustmiljöföreningarna. 

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2011-12-07. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Uppdra till sekretariatet att lägga in Egon Bergmans förtydliganden i 

Dokumentarkivet vid Minnesanteckningar. 

 

 

§ 12014 Utvärdering av ”Höstträffen” med Kustmiljöföreningarna 2011-12-03. 

 

Styrelsen är av den uppfattningen att  

 

 Programmet för Höstträffen var väl avpassat både vad avser programinnehåll 

och tid.  

 Det är särskilt glädjande för Kustmiljögruppen och Kustmiljöföreningarna 

att representanter från kommunledning, MOMENT, Kalmarsunds- 

kommissionen var närvarande. Det ger legitimitet åt våra träffar och visar 

hur viktigt kustmiljöfrågorna är i Torsås kommun. 

 Det kan inte nog framhållas hur viktigt det är att det finns representanter från 

de olika Kustmiljöföreningarna närvarande. Minnesanteckningar hur bra de 

än är, kan aldrig ersätta egen närvaro. 

 Även om frågorna var begränsat till antal, så blev diskussionen än dock 

levande. 

 Det måste finnas tid och möjlighet för Kustmiljöföreningarna att rapportera 

vad som händer i just deras förening samt vad de har för planer för framtiden 

avseende kustmiljöarbetet. 

 Det kanske krävs någon form av ett lättare utbildningsinslag vid de 

gemensamma träffarna vår och höst med Kustmiljöföreningarna för att öka 

intresset för att närvara.. Frågor som Vad är viktigt att veta om vår 

kustmiljö? Vad innebär begreppet pH? Sur och alkalisk miljö samt hur 

förändringar i pH-värdet påverkar kustmiljön? Vad är närsalter? Läckaget ut 

av dessa närsalter i åar, bäckar, vattendrag som slutligen hamnar i 
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Kalmarsund? Sediment vad är det för något och vad innehåller det? 

Sambandet mellan syrehalten i vatten och halten av fosfor?  

 Utbildningsinslaget maximeras till 1.5 h och leds av MOMENT-gruppen i 

Torsås och bör återfinnas som en punkt på årsmötet. 

 Styrelsen anser även att värdskapet för både vår och höstträffen bör cirkulera 

mellan Kustmiljöföreningarna för att öka engagemanget för 

kustmiljöfrågorna. 

 

 

§ 12015 Ramavtal för konsulttjänster avseende hemsidan tecknat med 

Johan Blomqvist Webb & Form i Bergkvara. 

 

 Presidiet har tecknat ett ramavtal avseende köp av konsulttjänster för den nya 

hemsidan med Johan Blomqvist Webb & Form, Bergkvara som löper under 

kalenderåret 2012 och förlängs med ytterligare ett år, om det inte sagts upp från 

någondera av parterna senast den 31 oktober 2012 samt på de ekonomiska 

villkor som anges i ramavtalet. 

 

 Det är styrelsen bestämda uppfattning att Webb & Form har levererat det know 

how och den service som fanns med i kravspecifikationen, då tjänsten 

upphandlades under sommaren 2011. 

För övrigt hänvisas till underlag som finns i protokoll 2011-11-15 § 07 samt i 

diariet 2011-12-02 resp. 2011-12-07 resp. 2011-12-11 resp. 2011-12-21 

 

 Styrelsen beslutar 

 

 Att godkänna presidiets förslag till ramavtal avseende kalenderåret 2012 och 

som undertecknats av kontrahenterna. 

 Att uttrycka sin uppskattning till Johan Blomqvist för det mycket goda 

samarbetet med uppbyggnaden av den nya hemsidan. 

 Att inhämta Johan Blomqvists signatur på ramavtalets första sida. 

 

 

§ 12016 Miljönyttan vid Åd i Bruatorpsån. 

 

 Vid Torsås Kustmiljögrupps årsmöte den 21 maj 2011 under § 20 föreslår Leif 

Lindberg att Länsstyrelsen i Kalmar kontaktas angående miljönyttan av 

uppdämning vid Åd i Bruatorpsån. Kraftverket hindrar reproduktion genom att 

försvåra fiskens vandring och lek. Det beslutades att Kustmiljögruppen ska 

agera i denna fråga. Kontakt med berörda myndigheter skall göras. 

 

 Under överläggningen i styrelsen berättar Rune Fransén att han har haft kontakt 

med Leif Lindberg. Länsstyrelsen har tydligen själv tagit upp detta ärende som 

nu ligger i deras ”göra-låda”. Att agera från Kustmiljögruppens sida i detta 

ärende nu skulle bara vara att slå in öppna dörrar. 

 

 Styrelsen beslutar att följa ärendet. 
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§ 12017 Inbjudan till samråd från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås 

kommun avseende planerad vattenverksamhet i Grisbäckens 

avrinningsområde. 

 

 Presidiet har upprättat ett svar på den inbjudan till samråd avseende 

fastigheterna Sandlycke 1:1 och Sloalycke 3:29 vad avser objekt 10 – 

fiskelekplats, objekt 11 – våtmark samt objekt 14 – våtmark och 

översvämningszon. 

 

 Svaret är utformat i en allmän del och en speciell del för att tydliggöra 

Kustmiljögruppens inställning i samrådsförfarandet. 

 För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2011-12-12 resp.  

2012-01-05 resp. 2012-01-09. 

 

 Styrelsen beslutar att godkänna presidiets svar till samråd. 

 

 

§ 12018 Inbjudan till samråd från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås 

kommun avseende detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. 

 

 Ordföranden Rune Fransén har upprättat svar på den inbjudan till samråd som 

avser detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. 

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2011-11-30 och 2012-02-06. 

 

 Styrelsen beslutar att godkänna ordförandens svar till samråd. 

 

 

§ 12019 Inbjudan till samråd från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås 

kommun avseende detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. 

  

 Ordföranden Rune Fransén har upprättat svar på den inbjudan till samråd som 

avser detaljplan för Järnsida m.fl. 

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2011-11-30 och 2012-02-06. 

 

 Styrelsen beslutar att godkänna ordförandens svar till samråd. 

 

 

§ 12020 Sekretariatets kvittens av handlingar. 

 

Sekreteraren kvitterar nedan angivna handlingar R-V som förvaras i dennes 

bostad/fastighet med adress Södra Kärr 506, 385 98 Bergkvara. 

Kvittensen är upprättad i två exemplar varvid det ena exemplaret förvaras hos 

ordföranden och det andra hos sekretariatet. 

 

R. CD-skiva med bilder från vasslåtter i Djursvik sommaren och hösten 2011. 

S. CD som visar 50-talet bilder från Bruatorpsåns södra strand 2011-04-04 från 

öster om bron på Gunnarstorpsvägen ända ut till åmynningen i viken jämte 

tillstånd för Kustmiljögruppen att använda desamma. 
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T. 244 stycken Kustmiljömärken. 

U. Diaprojektor för visning av Powerpointmaterial. 

V. CD-skiva med bilder av vasslåtter i Bergkvara, Ängaskären hösten 2011. 

Styrelsen beslutar att  

Godkänna sekretariatets kvittens av handlingar. 

 

§ 12021 Godkännande av ”den nya hemsidan”. 

 

Sekreteraren går igenom den ”nya hemsidan” och visar på datorn 

linjalrubrikerna med underliggande rubriker samt deras innehåll. Målsättningen 

med den nya hemsidan är att den skall utgöra navet i informationen och 

kommunikationen mellan Kustmiljögruppen och Kustmiljöföreningarna. Här 

skall Kustmiljöföreningarna kunna följa de ärenden i diariet som de initierar och 

få information om hur långt deras ärenden avancerat i handläggningen jämte ev. 

beslut, svar och åtgärder. 

 

Sekretariatet utarbetar regelbundet Nyhetsbrev som tillställs de kontaktpersoner 

som respektive Kustmiljöföreningen meddelat jämte externa aktörer enligt 

särskild maillista. 

I Nyhetsbreven görs blänkare för intressanta tidningsartiklar, kurser, vad som 

händer i de olika Kustmiljöföreningarna mm. 

 

Driver Kustmiljöföreningarna särskilda projekt finns det möjlighet att berätta 

om dessa under särskild linjalrubrik så att övriga föreningar kan få idéer. Hjulet 

behöver ju inte uppfinnas två gånger. 

 

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2012-08-29. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Hemsidan måste hela tiden utvecklas och hållas aktuell med adekvat 

information. 

 Det är sekretariatet som har detta ansvar. 

 Till sitt förfogande har sekretariatet konsulthjälp under 2012. 

 

 

§ 12022  Genomgång och uppdatering av miljöappeller. 

 

Sekretariatet har utarbetat förslag till miljöappeller som Kustmiljögruppen 

använder som PR-material i sin omvärldskommunikation. Miljöappellerna kan 

användas i mail och brev för att göra budskapet trevligare. 

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2012-03-12. 

 

Miljöappellerna återfinns även på hemsidan vid de bilder som förekommer. 
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Styrelsen beslutar att 

 

godkänna miljöappellerna samt att ge sekreteraren i uppdrag att lägga in dessa 

under linjalrubriken Dokumentarkiv vid underrubriken PR-material. 

 

 

§ 12023 Stadgar  

 

Vid Torsås Kustmiljögrupps årsmöte den 21 maj 2011 under § 21 förerslogs och 

beslutades även om en stadgeändring och att styrelsen på delegation skulle 

verkställa detta val.  

 

Med anledning av årsmötets beslut 2011 måste stadgarna ändras. Sekretariatet 

har gått igenom de stadgar som gäller och som för övrigt finns inlagda på 

hemsidan under linjalrubriken Dokumentarkiv och underrubriken stadgar. 

 

Det är styrelsens uppfattning att stadgarna behöver ses över och moderniseras 

varvid följande punkter bl.a. måste beaktas. 

 

 Firma, namnet på föreningen måste klart framgå. 

 Mandattid för styrelsens ledamöter - två år, där hälften av ledamöterna väljs 

det ena året och resten det andra året.  

 Utökning av antalet ersättare från en till två stycken då styrelsen numera har 

fem ordinarie ledamöter. 

 Suppleant utgår och ersätts med uttrycket ersättare. 

 Inrättande av presidium. 

 Tidpunkt för årsmöte, vilket hålls i maj månad. 

 Tidpunkt för årsmöte, då ny styrelse väljs, vilket hålls i november månad. 

 Tidpunkt när årsredovisningshandlingarna skall nå revisorerna. 

 Föreningsstämmans beslut om innestående medel vid likvidation måste 

förtydligas. 

 

Nuvarande stadgar återfinns på hemsidan under linjalrubriken Dokumentarkiv/ 

Stadgar 

Styrelsen beslutar att  

uppdra åt ordföranden och sekreteraren att utarbeta förslag på nya stadgar som 

skall presenteras för styrelsen i april 2012 och för årsmötet i maj 2012. 

 

§ 12024 Utvärdering av arbetet inom styrelsen under hösten 2011. 

 

 Det är de närvarande ledamöternas uppfattning att arbetet inom styrelsen har 

fungerat väl och att stämningen vid styrelsemöten med förtäring varit god 

och inspirerat till strategiska beslut. 

 Att det under sensommaren och hösten 2011 fram till ”Höstträffen” med 

Kustmiljöföreningar i december månad bedrivits ett stort och omfattande 
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arbete på den ”nya” hemsidan som i princip tagit all kraft, tid och ork av 

ledamöterna. 

 Genom den kompetensbas som de olika ledamöterna idag besitter inom 

styrelsen kan nya och strategiska steg tas för att profilera och stärka 

Kustmiljögruppens roll som paraplyorganisation för Kustmiljöföreningarna i 

Torsås kommun. 

 Genom att styrelsen utökades med en ny ledamot under juli månad 2011 

kunde föreningen få en mer och tydlig förvaltning, vilket underlättat för 

ordföranden och de övriga ledamöterna i deras olika och viktiga uppgifter. 

  Styrelsen arbetar utifrån principen, en för alla, alla för en, där resultaten som 

uppnås är resultatet av många goda tankar och idéer som verkar åt ett och 

samma håll. 

Styrelsen beslutar att  

fr.o.m. mars månad 2012 skall det hållas möte med Kustmiljögruppens styrelse 

var femte vecka.  

 

§ 12025 Information till den ”gamla” styrelsen. 

 

Idag finns Mats Elgqvist, Håkan Larsson och Birgitta Hedvall på 

Kustmiljögruppens externa mailinglista. 

 

Sekretariatet har skickat ut Nyhetsbreven för november och december 2011 till 

de namngivna personerna ovan från den gamla styrelsen. I Nyhetsbrevet för 

december månad 2011 har mailadressen till den nya hemsidan angetts. 

 

Styrelsen beslutar att  

 

 Inte längre skicka Nyhetsbreven till Mats Elgqvist, Håkan Larsson och 

Birgitta Hedvall, då de har i mån av intresse möjlighet att själva gå in på 

hemsidan och hämta allt det material som de är intresserade av. 

 Skulle däremot något ärende eller motsvarande beröra den gamla styrelsen är 

det självklart så att de kommer att tillsändas all den information som de 

berörs av. 

 

 

§ 12026 Inkommer förfrågan från Einar Pontén, disputerad kemist och tillika medlem i 

Gunnarstorps Miljöförening om att få vara uppsatt på Kustmiljögruppens 

externa maillista.  

 

 Sekreteraren föredrar ärendet utifrån det underlag som finns i diariet 2011-11-18 

och 2011-11-30, varefter 
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Styrelsen beslutar att 

 

 Flytta ärendet från delgivningar till beslutsärenden. 

 Einar Pontén medlem i Gunnartorps Miljöförening skall vara uppsatt på 

Kustmiljögruppens externa mailinglista. 

 

 

§ 12027 Leif Lindberg tillsänder Torsås Kustmiljögrupp för kännedom den 

miljöskrivelse som tillsänts Länsstyrelsen i Kalmar län och dess t.f. 

landshövding Anne-Lie Fiskesjö. 

 

 Sekreteraren föredrar ärendet utifrån det underlag som finns i diariet  

2011-12-30, varefter 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Flytta ärendet från delgivningar till beslutsärenden. 

 Uppdra åt Rune Fransén att fråga Leif Lindberg om att få disponera hans 

miljötankar i Nyhetsbrevet för mars månad som går ut till 

Kustmiljöföreningarna samt till de externa personer, myndigheter och 

organisationer som står på Kustmiljögruppens mailinglista. 

 

 

INFORMATIONSÄRENDEN 

 

 

§ 12028 Planer för ny bro i Södra Kärr mellan fastlandet och Nötholmen. 

 

Styrelsen för Södra Kärr Samfällighetsförening har tillsatt en arbetsgrupp för att 

ta fram ett ekonomiskt underlag till Samfällighetsföreningens andelsägare som 

skall ligga som grund för beslut om byggnation av ny bro. 

 

Diskussioner förs med Trafikverket, Vectura (brokonsult) och olika företrädare 

inom miljöområdet för att erhålla ekonomiskt bistånd. 

 

I samband med att Samfälligheten som beställare skall bygga en ny bro mellan 

fastlandet och Nötholmen väcktes tidigt tanken på att öka cirkulationen, 

genomströmningen av vatten i viken genom att öppna upp den getingmidja som 

nuvarande bro utgör. Arbetsgruppen har studerat litteratur från västkusten om 

hur man där har gått tillväga för att öka cirkulationen i vikar och därmed minska 

förekomsten av alger. Lokalt har vi även studerat vad som gjorts i Bergkvara för 

att öppna upp för bättre cirkulation och minskad algförekomst. Under 

sommaren, juni-augusti 2011 var viken fullständigt igenväxt av Tarmtång, ett 

negativt förhållande som finns dokumenterat på Kustmiljögruppens hemsida 

under Dokumentarkiv/Bildgalleri och som Arbetsgruppen vill hitta en lösning 

på.   

 

Arbetsgruppen vill därför slå minst två flugor i en smäll och både få en bro som 

svarar mot tonagetryck och som både tar hänsyn till kustmiljöaspekterna. 
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Arbetsgruppen har tagit fram olika tekniska och ekonomiska förslag på ny bro, 

som i nuläget pekar på att brospannet över vattenfåran ökar från 2.5 till 7.0 

meter. 

 

Kustmiljögruppens ordförande har i mail till Samfällighetsföreningen  

2012-02-24, som finns i diariet, tydligt markerat Kustmiljögruppens inställning 

till hur Arbetsgruppen bör tänka och agera i sitt fortsatta arbete, inte minst mot 

bakgrund, då Samfällighetsföreningen har för avsikt att söka externa 

miljöpengar till brobyggnationen för att minska andelsägarnas egna ekonomiska 

insatser. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka sekreteraren för redogörelsen. 

 Be sekreteraren och/eller Roland Blomqvist återkomma med information i 

ärendet, då sådan information föreligger. 

 

 

§ 12029 Samfällighetsföreningen i Södra Kärr ansöker om ekonomiskt bidrag från 

Torsås kommun för drift av syrepumpar i viken mellan fastlandet och 

Nötholmen. 

 

 Sekreteraren redogör för att det i Bygg- och miljönämndens protokoll § 167 från 

den 20 september 2011 står under rubriken ärendebeskrivning. 

 

 ”Från Södra Kärrs Samfällighets Miljösektion föreligger ansökan om medel för 

att sjösätta de syresättningspumpar som tidigare varit i bruk. Föreningen är 

tacksam om kommunen kan bidra med 10 000 kronor för sjösättning/el. 

Föreningen bidrar med arbetstimmar och pumpar”. 

 

 Under Bygg- och miljönämndens beslut står 

 

 Under förutsättning att en enklare projektbeskrivning, uppföljning samt 

redovisning av resultat inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen är 

nämnden beredd att bidra med högst 10 000 kronor, under förutsättning av 

medel finns i nämndens budget. 

 Nämnden anser att syresättning ska ske under våren – försommaren. 

 

 Roland Blomqvist har till nämnden formulerat en projektbeskrivning som 

återfinns i Kustmiljögruppens diarium 2012-01-17 resp. i protokoll  

2011-10-06 § 10 delgivningar. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Roland Blomqvist skall återkomma när Bygg- och miljönämnden tagit ställning 

till projektbeskrivningen och fattat beslut om kommunalt bidrag. 
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§ 12030 Vision Bergkvara 

 

 På uppmaning av sekretariatet har ordföranden för Vision Bergkvara (VB) Britt-

Marie Östman lämnat skriftligt underlag till Nyhetsbrevet i februari som finns 

på Kustmiljögruppens hemsida under Nyheter och i diariet 2012-02-26. 

 

Under rubriken Kustmiljön i Vision Bergkvara redogör Britt-Marie på ett 

intressant och levande sätt hur VB ser på kustmiljöarbetet, den svårförklarliga 

fiskdöden och de många förberedande åtgärderna. Under överläggning berättar 

ordföranden Rune Fransén att VB har fått en gåva från Lions, som både bekostar 

och bygger ett grillhus ute på Stensskär. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Tillönska VB all framgång i sitt arbete för en levande 

kustmiljö. 

 

 

§ 12031 Fiskeriverkets resultat av provfisket mellan Djursvik och Bergkvara hösten 

2011. 

 

 Ordföranden redogör för att det ännu inte inkommit någon skriftlig redogörelse 

från Fiskeriverket om resultatet av provfisket. Däremot har det hörsägens 

framkommit att resultat var minst sagt förvånande dåligt både vad avser 

förekomsten av olika fisksorter och antal. Markägarna har inte heller fått någon 

uppgift om provresultatet enligt ledamoten Solveig Johansson. 

 

 Styrelsen beslutar att  

 

Följa ärendet och så fort resultat från Fiskeriverket föreligger skall detta delges 

Kustmiljöföreningarna. 

 

 

§ 12032  Inbjudan till Vattendragsvandring utmed Brömsebäcken, annandag 

påsk, måndagen den 9 april 2012. 

 

 Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken arrangerar 

Vattendragsvandring utmed Brömsebäcken. Följ med på en resa där skog, 

jordbruk, fisk, vatten och bygdens historia följer oss hack i häl. 

 

 Vi träffas klockan 10.00 och avslutar vandringen klockan 15.00. Vi åker i en 

gemensam buss och under dagen serveras det en enklare lunch. 

 

 Alla är välkomna både gammal och ung.  

 För övrigt hänvisas till underlag med inbjudan som återfinns i diariet  

2012-02-22 och 2012-02-29. 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Vattendragsvandringen skall vara med på Nyhetsbrevet för februari och mars 

2012. 
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 Sekreteraren skall skicka ut påminnelse till Kustmiljöföreningarna i mitten 

av mars månad 2012. 

 

 

§ 12033 Nybildad kustmiljöförening i Torsås kommun – Kärrabo kustvårdsförening. 

 

 Sekreteraren redogör för att i Torsås kommun bildats en ny Kustmiljöförening 

som heter Kärrabo kustvårdsförening. Föreningen har haft ett konstituerande 

möte den 16 februari i år 2012, varvid beslut togs om att anta stadgar och att 

bilda föreningen.  

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2012-02-23. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Hälsa den nya föreningen välkommen i gemenskapen för en bättre kustmiljö. 

 Uppdra till sekreteraren att revidera hemsidan utifrån att ny 

kustmiljöförening bildats. 

 Lägga ärendet till handlingarna 

 

 

§ 12034 Bra kurs om EU-projekt. Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder 

Kustmiljöföreningarna att delta. 

  

Susanna Minnhagen, sekreterare vid Kalmarsundskommissionen vill fästa 

Kustmiljögruppen och Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun uppmärksamhet 

på en bra kurs om EU-projekt inom EU:s Landsbygdsprogram. 

 

Kursen är en endagarskurs som dels går i Vimmerby onsdagen den 18 april och 

dels i Kalmar tisdagen den 8 maj. 

 

Anmälan skall göras till kursledare Lillemor Jonsén senast två dagar före 

respektive kurstillfälle. 

Kursen är viktig därför oavsett vad vi inom Kustmiljöföreningarna företar oss så 

kommer det att kosta pengar, vilket vi i allmänhet har kronisk brist på. 

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2012-01-11. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Kursinbjudan om EU-projekt inom EU:s landsbygdsprogram skall vara med 

i Nyhetsbrevet för februari. 

 Att sekreteraren skall skicka ut påminnelse till Kustmiljöföreningarna i 

mitten av mars månad 2012. 

 Skicka Karl-Gustaf Eklund på kursen, som därigenom kan vara rådgivare när 

de olika Kustmiljöföreningarna ansöker om EU-medel för kustmiljöprojekt. 

 

 

§ 12035 Nyhetsbrev februari 2012. 

 

 Sekreteraren föredrar innehållet i Nyhetsbrevet för februari 2012. 

 För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2012-02-28. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 Godkänna upprättat Nyhetsbrev för februari 2012 

 Att ge sekreteraren i uppdrag att lägga in Nyhetsbrevet på hemsidan. 

 

 

§ 12036 Planering av Nyhetsbrev för perioden mars – juni 2012. 

 

Sekreteraren har gjort en mycket preliminär plan för vad Nyhetsbreven på 

hemsidan skall innehålla under perioden mars t.o.m. juni 2012, Under juli och 

augusti är det sommaruppehåll, då ligger pressarna nere, om inte något mot 

förmodan mycket aktuellt dyker upp som kräver kommunikation med 

Kustmiljöföreningarna per momentum. 

Sekreteraren har rätt att flytta punkter mellan månaderna om detta skulle vara 

till fördel för informationen och kommunikationen mellan Kustmiljögruppen 

och Kustmiljöföreningarna.  

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2012-03-12. 

 

Styrelsen beslutar att  

 

godkänna planeringen med innehåll för Nyhetsbreven mars till juni 2012. 

 

 

§ 12037 Ny mailadress för Assar Johansson. 

 

Assar Johansson vår eminente vassklippare på sin Truxormaskin meddelar 

sekretariatet i Kustmiljögruppen att han har ny mailadress fr.o.m. den 5 mars 

2012, vilken är assar.johansson@telia.com  

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2012-03-05. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Denna information skall omgående utsändas till Kustmiljöföreningarna i Torsås 

kommun. 

 

 

§ 12038 Fastställd dagordning – delgivningsärenden 

 

Ordföranden föredrar delgivningsärendena enligt paragraferna nedan. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Då det inte föreligger några frågor och/eller kommentarer till 

delgivningsärendena nedan §§ 12039-12054 läggs delgivningarna till 

handlingarna. 

 

 § 12039 – Tackbrev från Kustmiljögruppen till Lars Carlsson. 

 § 12040 - Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening med tack för ett 

                givande Höstmöte och bra anteckningar. 

 § 12041 – Anmälnings- och kontaktblankett från Björkenäs Stugförening. 

mailto:assar.johansson@telia.com
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 § 12042 – Anmälnings- och kontaktblankett från Gunnarstorps 

                 Miljöförening. 

 § 12043 – Mailkorrespondens mellan sekretariatet och ordföranden i Södra 

                 Kärr Samfällighetsförening angående Nyhetsbrev för november 

                 2011. 

 § 12044 – May-Britt Landin, Ölands vattenråd, med tack för ett givande 

                 Höstmöte. 

 § 12045 – Tackbrev från Kustmiljögruppen till Ove Lindh. 

 § 12046 – Tackbrev från Kustmiljögruppen till Magne Mårtensson. 

 § 12047 – Anna Carnelius, Kalmarsundskommissionen med tack för fint 

                 Nyhetsbrev och med tillönskan om en God Jul och Ett Gott Nytt  

                 år. 

 § 12048 – Birgitta Hedvall med tack för december månads Nyhetsbrev samt 

                 tillönskan om en God helg. 

 § 12049 – Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara med tack för Nyhetsbrev i 

                december samt med tillönskan o en riktigt God Jul. 

 § 12050 – Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening med tack för 

                 värmande ord och julhälsning. 

 § 12051 – Karl-Gustaf Eklund har genomfört en ½-dags på-plats-utbildning 

                 hos Johan Blomqvist Webb & Form den 16 december 2011 vad 

                gäller den nya hemsidan. 

 § 12052 – Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening med tack till 

                 ordföranden Rune Fransén för merarbete i samband med samlad 

                 ansökan om vassröjning hösten 2011. 

 § 12053 – Mats Elgqvist tillönskar Kustmiljögruppen en god fortsättning 

                 samt hans gratulationer till den fina uppdaterade hemsidan. 

 § 12054 - Tackkort från Birgitta Hedvall för den underbart vackra skålen 

                (och d: o blommor) som skall påminna mig om gott samarbete och 

                intressanta miljöarbeten. 

 

§ 12055 Nästa styrelsemöte 

 
 Ordföranden ber att få återkomma i detta ärende.  

Sekreteraren påminner att kallelse skall utgå senast sju dagar före styrelsemöte 

för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden. 

 

 

§ 12056 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  


