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Tid:  Tisdagen den 15 januari 2013 
 

Plats:  Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr.  
  
Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

                        Roland Blomqvist 

Kennert Täck 

Pia Prestel, tjänstgörande sekreterare vid § 13003 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

Göran Wahlström, tjänstgörande ersättare vid § 13003 för  

                               Karl-Gustaf Eklund 

 

 

 

   

§ 13001 Mötets öppnande 

 

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna.  

 

Dagordningen fastställs med tillägg och justeringar enligt nedan för… 

 

 § 13014 – Kustvårdsplan 2009-2012, revidering, komplettering och förändring 

                 av, för en ny tidsperiod. 

 § 13018 – Inbjudan till exkursion vid Kroka – vecka 03/2013. 

 § 13019 – Unikt erbjudande från One.com! 

 § 13028 – Inkommer mail 2013-01-09 från Pernilla Landin, miljöinspektör och 

                 vattenprojektansvarig i Torsås kommun med rubriken fosfordike, 

                 fosforfilter med anledning av en relativt ny framtagen teknik för att på ett 

                 enkelt sätt hindra fosfor att komma ut i kustvattnet. 

 § 13029 – Inkommer vidarebefordrat mail 2013-01-11från Rune Fransén till Rune 

                Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening med anledning av Pernilla 

                Landins mail 2013-01-09. Rune Fransén skriver… ”Har tänkt på det diket 

                som mynnar i södra delen av Kärraboviken. Är Ni intresserade kan någon av 

                Er meddela detta till Pernilla för att ev. titta på, när man lägger i kalken eller 

                någon gång senare. Det kan vara en bra åtgärd för Er”. 

 § 13030 – Ordföranden meddelar i mail 2013-01-11, att Leif Lindberg, 

                 Yrkesfiskarna kommer att representera Kustmiljögruppen vid den större 

                 konferens om ålproblematiken längs ostkusten, som går av stapeln i februari 

                 månad under två dagar i Åhus. 
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Föregående styrelseprotokoll från den 20 november 2012 godkänns/justeras, varefter 

det läggs ut på hemsidan av sekreteraren. 

 

 

 

Fastställd dagordning – beslutsärenden §§ 13002 - 13014  

 

§ 13002 – Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 13003 – Utanordning av sekreteraren förskotterade kostnader avseende ADB 

                och kontorsmateriel för verksamhetsåret 2012. 

§ 13004 – Förslag till verksamhetsbudget för 2013. 

§ 13005 – Förslag till reglemente för kostnadsersättningar samt 

                 resekostnadsersättningar. 

§ 13006 – Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen. 

§ 13007 – Marknadsföringsinsatser för att profilera Torsås Kustmiljögrupp. 

§ 13008 – Avtal om webbtjänster med Webbochform.se för 2013. 

 § 13009 – Användningsområde för sedimentpump. 

 § 13010 – Hur ser reproduktionen av knölsvan ut utmed Torsås kustremsa? 

§ 13011 – Genomgång av verksamhetsplan 201206 – 201305. 

 § 13012 – PR-material – Pikétröjor. 

 § 13013 – Remissyttrande över utställt detaljplaneförslag för Järnsida1:2 m.fl., 

                                       Södra Kärr 1:55 m.fl. och Björkenäs 1:1 m.fl. 

 § 13014 – Kustvårdsplan 2009-2012, revidering, komplettering och förändring 

                                       av, för en ny tidsperiod. 

 

 

  

Fastställd dagordning – informationsärenden §§ 13015 – 13019 

 

§ 13015 – Nyhetsbrev för december månad 2012. 

§ 13016 – Nyhetsbrev för januari månad 2013. 

§ 13017 – Besöksstatistik för hemsidan. 

§ 13018 – Inbjudan till exkursion vid Kroka – vecka 03/2013. 

§ 13019 – Unikt erbjudande från One.com! 

 

 

   

Fastställd dagordning – delgivningsärenden §§ 13020 – 13030 

 

§ 13020 2012-11-20 Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Rune Fransén, 

 Kustmiljögruppen avseende fiskrapport (PDF) - Återkommande mätkampanj 

  2011 – provfiske i påverkade områden. Anders Kjellberg, fiskeridirektör och 

  chef för naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län. 

§ 13021 2012-12-04 Inkommer mailsvar (PDF) från Kenneth Lundin, Bergkvara 

 Båtklubb med anledning av expedierat styrelseprokoll 2012-11-20, § 12220  

- Hyra av Båtklubbens lokal i Bergkvara hamn. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Återkommande-mätkampanj-2011-provfiske-i-påverkade-områden.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/pdf/kampanj_provfiske.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Mailsvar-avseende-expedieering-av-protokoll-2012-11-20-§-12220-Hyra-båtklubbens-lokal.pdf
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§ 13022 2012-12-05 Inkommer mail (PDF) från Eva-Lotta Sundblad, Havsmiljöinstitutet 

med inbjudan till att tycka till i en enkät om hur arbetet med vattnets status 

fungerar. 

§ 13023 2012-12-13 Centralt utskick av Nyhetsbrev (PDF) för december månad 2012 via 

mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva 

personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står på 

Kustmiljögruppens externa mailinglista. 

§ 13024 2012-12-13 Inkommer mail (PDF) från Jan Mannelqvist, Skeppevik med 

anledning av sekretariatets utskick av Nyhetsbrevet för december månad 2012. 

§ 13025 2012-12-14 Inkommer mail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr 

Samfällighetsförening med anledning av sekretariatets utskick av 

Nyhetsbrevet för december månad 2012. 

§ 13026 Helghälsningar 

 

 2012-12-23 Ordförandens julhälsning till ledamöterna i styrelsen (PDF) 

samt Birgitta Hedvalls jul- och nyårshälsning till ledamöterna i styrelsen. 

 2012-12-24 Kustmiljögruppens jul- och nyårshälsning. (PDF) 

 2012-12-24 Inkommer julhälsning (PDF) från Egon Bergman, Järnsida 

Stugägareförening. 

 2012-12-25 Inkommer julhälsning (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr 

Samfällighetsförening. 

 2012-12-27 Inkommer nyårshälsning (PDF) från Stellan Hamrin. 

 2013-01-04 Inkommer god fortsättnings hälsning (PDF) från Pernilla 

Landin, sekreterare i Vattenrådet och vattenprojektansvarig i Torsås 

kommun. 

§ 13027 2013-01-08 Centralt utskick av Nyhetsbrev (PDF) för januari månad 2013 via  

mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva 

personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står på 

Kustmiljögruppens externa mailinglista. 

§ 13028 2013-01-09 Inkommer mail från Pernilla Landin, miljöinspektör och 

vattenprojektansvarig i Torsås kommun med rubriken fosfordike, fosforfilter 

med anledning av en relativt ny framtagen teknik för att på ett enkelt sätt hindra 

fosfor att komma ut i kustvattnet. 

§ 13029 2013-01-11 Inkommer vidarebefordrat mail från Rune Fransén till Rune 

Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening med anledning av Pernilla Landins 

mail 2013-01-09. Rune Fransén skriver… ”Har tänkt på det diket som mynnar i 

södra delen av Kärraboviken. Är Ni intresserade kan någon av Er meddela detta 

till Pernilla för att ev. titta på, när man lägger i kalken eller någon gång senare. 

Det kan vara en bra åtgärd för Er”. 

§ 13030 2013-01-11 Ordföranden meddelar att Leif Lindberg, Yrkesfiskarna kommer att 

representera Kustmiljögruppen vid den större konferens om ålproblematiken 

längs ostkusten, som går av stapeln i februari månad under två dagar i Åhus. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Vattenrådens-roll-en-inbjudan-till-dig-att-tycka-till-om-hur-vattnets-status-fungerar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Websurvey-by-Textalk1.htm
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Nyhetsbrev-december-20121.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Nyhetsbrev-för-december-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Kustmiljö-reaktion-på-nyhetsbrevet-för-december-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Nyhetsbrevet-för-december-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Julhälsning-20121.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/En-julhälsning-från-Kustmiljögruppen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Julhälsning-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/SV.-Julhälsning-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Nyårshälsning-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Julhälsning-2012.pdf
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Beslutsärenden §§ 13002 – 13014  

 

§ 13002 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat  

 

Styrelsen har tidigare behandlat detta ärende under verksamhetsåret 2012 och 

tagit beslut som finns i protokoll från den 12 mars 2012, § 12003 resp.  

den 16 april 2012, § 12059 resp. den 23 maj 2012, § 12103 resp.  

den 30 augusti 2012, § 12139 resp. den 15 oktober 2012, § 12192. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 20 november 2012, § 12213 tog styrelsen 

  följande beslut att… 

 

 Reaktivera besluten från styrelsesammanträdet den 15 oktober 2012, vilket 

innebär… 

 Ge kassören Kennert Täck i uppdrag att se över räntevillkoren för 

fasträntekonton i olika banker och kreditinstitut (mer än Handelsbanken och 

Swedbank) till nästa sammanträde den 15 januari 2013. Detta uppdrag till 

kassören innebar att arbetet med alternativa placeringsformer för det egna 

kapitalet nu går in i ett skarpt läge enligt verksamhetsplanens inriktningsmål. 

 Vid sammanträdet den 15 januari 2013 skall beslut tas om att avveckla 

föreningens konto hos Riksgälden. 

 Vid sammanträdet den 15 januari skall beslut tas om, vilken bank eller vilket 

kreditinstitut som Kustmiljögruppen skall vända sig till för att placera sina 

ekonomiska medel mera långsiktigt. 

 Ge kassören i uppdrag att ta fram en budget för 2013 fördelat på 

konton/kostnadsställen. Sekreteraren skall medverka i detta arbete och lämna 

underlag till kassören för administrativa kostnader. 

 Ge presidiet i uppdrag att ta fram en policy för kostnadsersättningar för 

styrelsens ledamöter mot bakgrund av att sekreteraren betalat föreningens 

kostnader för diverse kontorsmaterial under ett och ett halvt år. 

 Ge presidiet i uppdrag att ta fram en policy för resekostnadsersättningar med 

egen bil utanför kommungränsen. 

 

 

Vid dagens överläggning den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Kassören rapporterar att det på Kustmiljögruppens företagskonto per den 15 

januari 2013 finns 19 780 kronor. 
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Kassören har sedan föregående sammanträde varit i kontakt med Solveig 

Johansson, föreningens kassör fram till årsmötet den 16 juni 2012 och fått 

besked om tillvägagångssättet för hur likvida medel överförs från Riksgälden till 

Kustmiljögruppens företagskonto. 

 

Kassören redogör för kontakter med både Swedbank och Länsförsäkringar Bank 

vad avser deras inlåningsränta för 3 månader. Av redogörelsen framgår att 

inlåningsräntan för tre-månader hos  

Swedbank är 1.9%  

Länsförsäkringar bank 2.10%. 

Resursbank har inte återkommit till kassören, trots löfte härom. 

Forex Bank arbetar inte med företagskonton enligt uppgift per telefon. 

Styrelsen är rörande överens om att sätta punkt för samarbetet med Riksgälden, 

då det gäller föreningens mer långsiktiga likvida kapitalförvaltning. 

 

Sekreteraren upplyser ledamöterna om, att Swedbank i Torsås tidigare sponsrat 

Kustmiljögruppen och att detta sponsorbelopp vid detta tillfälle uppgick till 

5 000 kronor. 

 

Styrelsens viljeinriktning, då det gäller den långsiktiga kapitalförvaltningen är 

att till sig knyta en lokal bank, som dessutom har möjlighet att ”sponsra” 

Kustmiljögruppens ”ideella” verksamhet för kustmiljöarbetet. Inlåningsräntans 

räntepunkter måste därför utifrån denna viljeinriktning ses som en utav flera 

konkurrensparametrar. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra åt kassören att kontakta såväl Swedbank som Länsförsäkringar Bank 

och förhandla om ett ”paket” för den långsiktiga likvida kapitalförvaltningen 

som både beaktar inlåningsräntans räntepunkter såväl som bankens vilja 

uttryckt i kronor, att sponsra Kustmiljögruppens ideella arbete. 

 Kassören skall vid sammanträdet den 20 februari 2013 lämna besked till 

styrelsen hur kontakterna med Swedbank och Länsförsäkringar avlöpt. 

 Den bank som sammantaget lämnar de bästa villkoren för den långsiktiga 

kapitalförvaltningen kommer att få uppdraget. 

 Styrelsen kan därefter ta beslut om, att avveckla föreningens konto hos 

Riksgälden. 

 Kassören skall vara sponsorkontakt mellan Kustmiljögruppen och den bank 

som lämnar sammantaget bäst villkor för den långsiktiga 

kapitalförvaltningen. 
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 Solveig Johansson, Kustmiljögruppens tidigare kassör, skall via mail av 

sekretariatet erhålla denna beslutsparagraf. 

 

 

§ 13003 Utanordning av sekreteraren förskotterade kostnader avseende ADB och 

                 kontorsmaterial för verksamhetsåret 2012 

På särskild framförd begäran av ordföranden inkommer sekreteraren med 

faktura daterad den 11 december 2012, som finns i diariet med samma datum, 

avseende förskotterade utgifter/kostnader för verksamhetens drift under 2012, 

enligt gjord sammanställning av verifikationer specificerade på konton i 

datumföljd. Beloppet uppgår till 2 371 kronor. 

Under överläggningen konstaterar ordföranden omgående att det föreligger jäv i 

denna beslutsparagraf, då ledamoten Karl-Gustaf Eklund inte kan delta i beslut 

som berör honom själv. Göran Wahlström går in som tjänstgörande ersättare och 

Pia Prestel går in som tjänstgörande sekreterare för Karl-Gustaf Eklund. 

 

 

 Ordförandens förslag till styrelsen att besluta 

 Styrelsen beslutar att 

 Till sekreteraren Karl-Gustaf Eklund utanordna 2 371 kronor. 

  

 

§ 13004 Förslag till verksamhetsbudget för 2013 

Styrelsen har i beslut från sammanträdet den 20 november 2012, § 12213 gett 

kassören i uppdrag att ta fram ett förslag till verksamhetsbudget för 2013 

fördelat på kostnadsställen och kontonivå, som skall godkännas av 

föreningsstämman i samband med vårträffen 2013.  

Sekreteraren skall medverka i detta arbete och lämna underlag till kassören för 

administrativa kostnader. Kassören har efter godkännande av ordföranden även 

knutit styrelseledamoten Pia Prestel till arbetsgruppen. 

Arbetsgruppen, bestående av tre personer, har på delegation av ordföranden 

träffats den 5 december 2012 hos sekreteraren och utarbetat ett budgetförslag för 

verksamhetsåret 2013 som utmynnar i en kostnadsmassa på 38 700 kronor. 

Kassören presenterar arbetsgruppens förslag till verksamhetsbudget för 2013. 
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Under överläggningen med styrelsen den 15 januari 2013 framkommer följande 

tankar. 

 

Ordföranden uttrycker sitt tack till arbetsgruppen för deras arbete med framtaget 

budgetförslaget och konstaterar att det är första gången som Kustmiljögruppen 

har ett ekonomiskt styrinstrument för sitt arbete. Kassören går igenom 

budgetförslaget kostnadsställe för kostnadsställe samt på kontonivå på de två 

sidorna som dokumentet omfattar. 

 

Vid kostnadsstället – aktiviteter gentemot medlemsföreningarna - återfinns 

kontot etablering/avetablering för omhändertagande av vass, som upptar en 

kostnad av 6 000 kronor. Arbetsgruppen har medtagit denna kostnad som ett 

resultat av vad som tidigare beslutats av styrelsen 2012-08-01, § 12135, för att 

få det prövat om bidraget till medlemsföreningarna även skall gälla i framtiden. 

I enlighet med paragraf 12135 var bidraget för etablering/avetablering till 

medlemsföreningarna för vassklippning av engångsnatur och skall inte 

återfinnas i budgeten för verksamhetsåret 2013. 

 

Efter diskussion anser ledamöterna, att det borde finnas i budgeten för 

verksamhetsåret 2013 ett ospecificerat belopp på 5 000 kronor som återfinns på 

kontot ”oförutsedda utgifter”.  

 

Kostnadsomslutningen för verksamhetsåret 2013 i framtaget budgetförslag 

kommer med hänsyn tagen till vad som sagts ovan att uppgå till 37 700 kronor. 

 

I verksamhetsbudgeten för 2013 finns det medvetet inte upptagit några uppgifter 

om inkomster, då sponsringsarbetet för åren 2013-2016 först avslutas under 

första kvartalet 2013. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra till sekreteraren att justera budgetförslaget i enlighet med vad som 

framkommer ovan, så att kostnadsomslutningen blir 37 700 kronor. 

 Förelägga årsmötet att besluta om framtaget förslag till verksamhetsbudget 

för 2013. 
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§ 13005 Förslag till reglemente för kostnadsersättningar samt resekostnadsersättningar 

Styrelsen har i två beslutssatser från sammanträdet den 20 november 2012,  

§ 12213 gett presidiet i uppdrag att ta fram…  

 

 En policy för kostnadsersättningar för styrelsens ledamöter mot bakgrund av 

att sekreteraren betalat föreningens kostnader för diverse kontorsmaterial 

under ett och ett halvt år. 

 

 En policy för resekostnadsersättningar med egen bil för styrelsens ledamöter 

avseende resor utanför kommungränsen. 

 

Ordföranden går igenom och kommenterar upprättat förslag. 

Sekretariatet har före dagens sammanträde skickat förslaget till reglemente till 

revisor Jan Hellman för att inhämta dennes synpunkter, tankar och reflektioner. 

Revisor Jan Hellman skriver i mal 2012-01-10 ”jag har gått igenom förslaget till 

reglemente för kostnadsersättningar mm., vilket ser bra ut. Jag har dock en 

synpunkt, vad avser attest av ordföranden. Om utlägget eller bilersättningen 

gäller honom, bör annan styrelseledamot attestera densamma. 

Under överläggningen med styrelsen den 15 januari 2013 framkommer följande 

tankar. 

 

Det är ledamöternas uppfattning, att framtaget förslag till reglemente för 

kostnadsersättningar i stort uppfyller de krav som presidiet föreslaget, men att 

förslaget skall kompletteras med en rubrik ”attester” på sidan två. Under denna 

rubrik skall det framgå och förklaras vem som är mottagningsattestant samt 

slutattestant för ordförandens kostnader i enlighet med revisor Jan Hellmans 

synpunkter ovan. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Ge sekreteraren i uppdrag att komplettera, justera och förtydliga framtaget 

förslag till reglemente avseende kostnadsersättningar enligt vad som framgår 

ovan. 

 

 

 

§ 13006 Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen 

Styrelsen har tidigare behandlat detta ärende under verksamhetsåret 2012 och 

tagit beslut som finns i protokoll från den 12 mars 2012, § 12004 resp.  
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den 16 april 2012, § 12060 resp. den 23 maj 2012, § 12104 resp. den 30 augusti 

2012, § 12140 resp. den 20 september 2012, § 12170 resp. den 15 oktober 2012,  

§ 12193. 

 
 Vid styrelsens sammanträde den 20 november 2012, § 12214 tog styrelsen 

  följande beslut att… 

 

 Till de företag och företagare - som visar ett speciellt ansvar och intresse för 

kustmiljöfrågor och som aktivt vill medverka i och ta ett ekonomiskt 

samhällsansvar för en förbättring av Torsås kustmiljö genom att skapa 

rekreationsmöjligheter och naturupplevelser i en god vattenmiljö enligt EUs 

vattendirektiv för den permanenta bofasta befolkningen och turistnäringen - 

tilldela ett kustmiljödiplom.  

 Sponsringskampanjen skall vara avslutad under första kvartalet 2013. 

 Rikta ett varmt TACK till Göran Wahlström för hans framgångsrika insatser 

 

Vid dagens överläggning den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Ordföranden vänder sig till ledamöterna och ber dessa redogöra för hur det går 

med sponsringsarbetet och kontakterna med de potentiella företagare som 

tidigare stött Kustmiljögruppen. Arbetet har till viss del och av naturliga skäl 

varit ganska lågt sedan föregående sammanträde till följd av sammanhängande 

jul- och nyårs ledigheter. Ordföranden önskar ledamöterna lycka till i det 

fortsatta sponsringsarbetet. 

 

Styrelsen beslutar att 

Göran Wahlström skall kontakta Solveig Johansson och på nytt gå igenom, vilka 

företag som ligger i Solveig J ”göra-låda”, så att inte några potentiella företagare 

som sponsorer faller vid sidan om. 
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§ 13007 Marknadsföringsinsatser för att profilera Torsås Kustmiljögrupp 

 

 Styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp består utav en handfull personer med ett 

  särskilt stort intresse för miljöfrågor i allmänhet och kustmiljöfrågor i synnerhet. 

  

 I dagens alltmer komplicerade samhälle räcker det inte enbart att ha ett intresse 

                 eller kompetens för något, utan det krävs även inom styrelsen en förmåga att 

  kommunicera detta intresse till alla nivåer i samhället, lokalt, regionalt och 

  nationellt. 

 

Roland Blomqvist har genom sina olika genomtänkta förslag satt fingret på en 

  viktig punkt för styrelsens arbete. Det tar sig uttryck i den verksamhetsplan  

 som det tagits beslut om i detta protokoll § 12172 samt den reviderade 

  informationsbroschyren som det tagits beslut om i § 12157. 

 

Utöver detta föreslår Roland Blomqvist att det krävs aktiva marknadsförings- 

  insatser för att profilera Kustmiljögruppen och dess insatser för kustmiljön. 

Roland föreslår att det tas fram en enkel DVD i samarbete med Maxe Axelssons 

nya idéer och företag ”Vision 4-you” som presenterar på ett säljande vis 

  Kustmiljögruppens historia, nuläge och framtid. 

 

Vidare föreslår Roland B att det tas fram en oval klisterdekal med 

  Kustmiljögruppens namn och med lämplig appell för att applicera som trycksak. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Bordlägga ärendet till sammanträdet den 15 oktober 2012 för att närmare 

  diskutera igenom hur det praktiskt skall genomföras. 

 

Under överläggningen den 15 oktober 2012 framkommer följande. 

 

Ordföranden lämnar över ordet till Roland Blomqvist som redogör för sina 

tankar hur vi på bästa sätt skall kommunicera det professionella arbete, stort som 

smått, som styrelsen för Kustmiljögruppen utför för kustmiljöfrågorna i Torsås 

kommun. 

 

Att kommunicera vårt budskap om kustmiljöfrågornas stora betydelse på bred 

front för ett livgivande kustvatten i Kalmarsund bland boende, företag och 

myndigheter innebär en kaskad av åtgärder som framgår av styrelsens protokoll 

från den 20 september 2012. 
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Roland B föreslår som en första åtgärd att en klisterdekal vars form, text och 

budskap tas fram i samarbete med Möre Bok och Kontor. Framtagning av 

original kostar 250 kronor inklusive moms och styckpriset beräknas till ca 1 

krona. Kustmiljögruppens logga idag utgörs av en fisk med en ”frälsarkrans”, 

som med lite innovativt tänkande kan utgöra mall för dekalen. Texten skall 

förutom Kustmiljögruppens namn innehålla någon av de miljöapeller som finns 

på hemsidan. 

 

Roland B föreslår som en andra åtgärd att sekretariatet levererar vid upprepade 

tillfällen under verksamhetsåret en bild kring vilken det skrivs en intressant text, 

som sedan ges till de lokala tidningarna som finns i Torsås - Barometern-OT, 

Östran, Kalmar Läns Tidning och Torsås Posten. 

Roland B föreslår som en tredje åtgärd att det tas fram en DVD i samarbete 

med Maxe Axelssons elever på Vision 4-you som utformas på ett sådant sätt att 

den talar om Kustmiljögruppens historia, nuläge och framtid och därmed visar 

den resa som Kustmiljögruppen gjort under ultimo 1990-tal tills dags datum.  

 

 Dvd:n skall vara av sådan hög kvalité att den kan visas på mässor eller 

  motsvarande både lokalt, regionalt och nationellt. 

 

Även om produktionen av Dvd:n görs i utbildningssyfte av de elever som går på 

Maxe A utbildning, så kommer det att debiteras Kustmiljögruppen en skälig 

kostnad för utfört arbete. 

 

Eleverna på Vision 4-you har enligt uppgift av Roland B producerat liknande 

DVD:s för företag både inom och utom Torsås kommun. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra åt Roland Blomqvist och Karl-Gustaf Eklund att ta fram ett förslag 

till klisterdekal enligt de direktiv som framgår av föregående sida med texten 

en första åtgärd. 

 Så fort framtaget förslag om klisterdekal föreligger skall detta presenteras 

för styrelsen. 

 Uppdra åt Roland Blomqvist och Karl-Gustaf Eklund att ta fram förslag till 

mikronyheter för massmedia enligt de direktiv som framgår av föregående 

sida med texten en andra åtgärd. Den första mikronyheten skall avse 

”Höstträffen 2012”. 

 

Vid dagens överläggning den 20 november 2012 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 
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Roland Blomqvist redogör på ordförandens uppmaning för hur framarbetat 

förslag på klisterdekal framtagits i samarbete med Johan Blomqvist vid  

Webbochform.se i Bergkvara i enlighet med beslut tagna i styrelsen  

2012-10-15. Det finns tre olika förslag som presenteras med budskapet om vilka 

vi är, vad vi står för och var det finns ytterligare information att hämta. 

Det framkommer att inget av alternativen är helt bra, men med justering av 

alternativ ett med hemsidan ensamt angiven är det bästa alternativet, om det 

byter plats med Torsås samt får en större teckenstorlek på bekostnad av namnet 

Torsås. 

 

Miljöappellen har ett bra budskap och godkänns liksom form, text och utseende 

i övrigt.  

 

Roland B redogör även för de ekonomiska villkoren för tryckning. Framtagande 

av original 250 kronor inklusive moms som en engångskostand samt 

tryckkostnad 1 krona per styck. 

Styrelsen beslutar att 

 

 Sekreteraren skall ta fram ett nytt förslag i enlighet med styrelsens direktiv 

ovan och att ledamöterna skall tillsändas detta nya förslag för yttrande. 

 Ge Roland B i uppdrag att omgående ta fram ett provexemplar. 

 Ge sekreteraren i uppdrag att ta fram intressanta mikronyheter som via 

Roland B försorg distribueras till de lokala tidningarna i kommunen samt 

KLT och Kalmarposten. 

 

Vid dagens överläggning den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Roland Blomqvist redogör för att Christer Söderholm, på Möre Bok och Kontor 

inte tagit fram ett provexemplar av det klistermärke som styrelsen tagit beslut 

om 2012-11-20, § 12216. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Ge Roland B i uppdrag att i samförstånd med Christer Söderholm omgående ta 

fram ett provexemplar av godkänd dekal/klistermärke som skall uppvisas för 

styrelsen vid nästkommande styrelsesammanträde den 20 februari 2013. 
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§ 13008 Avtal om webbtjänster med Webbochform.se för 2013. 

 

 Kustmiljögruppen har per den 21 december 2011 tecknat ett skriftligt avtal om 

  webbtjänster med Johan Blomqvists företag Webbochform.se som gäller för 

  kalenderåret 2012 med möjlighet till förlängning även för kalenderåret 2013, 

  om inte avtalet sagts upp av någondera parten senast den 31 oktober 2012. 

 

 Avtalet bifogas kallelsen och omfattar definition av parter, omfattning, 

  avgränsningar, reglering av text och bildmaterial, avtalsperiod, 

  ekonomi/ersättning samt betalning. 

 

 Avtalet har inte sagts upp av någondera parten per den 31 oktober 2012, vilket 

  innebär att det är förlängt med ytterligare ett år – kalenderåret 2013 – enligt de 

  villkor som framkommer under rubriken avtalsperiod. 

 

 Sekretariatet har i samtal med Johan Blomqvist meddelat 2012-11-07 att det är 

  glädjande för Kustmiljögruppen att samarbetet även kommer att fortsätta under 

  kalenderåret 2013. 

 

Johan Blomqvist har i mail 2012-11-08 till sekretariatet meddelat att ”enligt 

avtalet så förlängdes det efter den 31 oktober 2012 på de villkor som anges 

under rubriken ekonomi/ersättning. Där står maxbelopp 5 000 kronor  

(15 timmar). Hittills i år har jag lagt ner 30 timmar. Jag undrar om vi inför nästa 

år kan korrigera maxbeloppet i avtalet 2013 till 7 000 kronor?!” 

 

  

 Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

  följande tankar. 

 

 Ordföranden redogör noggrant och systematiskt för innehållet i det avtal som 

  tecknats mellan kontrahenterna samt vad som krävs av dessa för att det ingångna 

  avtalet skall vara juridiskt giltigt. Avtalet har även utsänts till ledamöterna i 

  samband med kallelsen. 

 

 Sekreteraren redogör för hur det utomordentligt goda samarbetet med Johan 

  Blomqvist skett under snart ett och ett halvt års tid, då det gäller såväl hemsidan 

  som det informationsmaterial som framtagits i samarbete med Johan B. 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Enhälligt och utan reservationer att uppdra åt presidiet att teckna ett nytt 

avtal med Johan Blomqvist Webb & Form, Bergkvara för 2013 avseende 

informations- och webbtjänster med prolongering för 2014 i enlighet med de 

ramar och riktlinjer som finns angivna i ärendebeskrivningen ovan. 
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 Justera denna paragraf omgående. 

 

Vid dagens överläggning den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Sekreteraren redogör för att presidiet har i enlighet med beslut i styrelsen  

2012-11-20, § 12219 tecknat avtal med Johan Blomqvists företag 

Webbochform.se på de villkor som framgår av tidigare beslut.  

 

Avtalet biläggs protokollet. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

Styrelsen beslutar att 

Godkänna tecknat avtal med Webbochform.se avseende webbtjänster för 

kalenderåret 2013 samt med prolongering för 2014. 

 

 

§ 13009 Användningsområde för sedimentpump 

 

 Inkommer mail 2012-11-09, som återfinns i diariet med samma datum, från 

  Assar Johansson, entreprenör och förare av Truxormaskinen i Torsås kommun 

  med följande lydelse… 

 

Jag skulle vilja att ni som önskar hjälp med sediment pumpning tar kontakt med Rune 

Fransén och talar om plats och storlek på objektet. Bara för att undersöka om det finns 

något behov. Ju fler som hör av sig ju större är chanserna för ett inskaffande av en 

sedimentpump. Helst så snart som möjligt. 

Goa Hälsningar 

Assar 
   

 Sekretariatet har gjort ett centralt utskick till medlemsföreningarnas 

  kontaktpersoner i enlighet med samtal med ordföranden Rune Fransén samt 

  Assar Johanssons önskemål som finns i diariet 2012-11-10. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

följande tankar. 
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 Ordföranden redogör för att Gunnel Göstasson, Gunnartorps Miljöförening och 

  Solbrith Hellman, Miljöföreningen Södra Ragnabo i mail per den 11 november 

  2012 meddelat att det finns önskat behov i dessa föreningar av 

  sedimentpumpning. Intill den 20 november 2012 har det inte framkommit några 

  besked och/eller önskningar vad avser sedimentpumpning från övriga 

 medlemsföreningar. 

Ordföranden redogör för att det nu finns en offert på en slamsugningspump med 

80 cm skruv till ett belopp av 89 000 kronor inklusive moms som är avpassad 

till Truxorn. Det är av vikt att slamsugningspumpen finns på plats i kommunen 

inför badsäsongen 2013. Det föreligger inte några nämnvärda svårigheter att 

lagra och omhänderta de upptagna sedimenten, då dessa inte innehåller några 

toxiska substanser eller ämnen, utan utgör bara ”näring” till marken varför de 

kan deponeras på omkringliggande åkrar. 

Ordförande anger ”en tumregel” som anger att det är lika dyrt att ta upp 

sediment från sjö/hav som det är att handha sedimenten i deponi för att bli av 

med vattnet. TS-halten torde ligga mellan 20-25% för sedimenten utmed 

kustremsan i Torsås kommun. 

   

 Styrelsen beslutar att 

 Ge sekreteraren i uppdrag att översända till Assar Johansson, vilka 

medlemsföreningar som har visat intresse för sedimentpumpning. 

 Justera denna paragraf omgående. 

 

Vid dagens överläggning den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Sekreteraren redogör för att det inkommit vidarebefordrat mail 2012-12-05, som 

återfinns i diariet med samma datum, från Jan Mannelqvist, Björkenäs 

Stugförening med följande lydelse… 

”Vi är intresserade av slamsugning vid bad och båtplats”. 

Sekreteraren redogör vidare för att det inkommit mail 2012-12-20, som återfinns 

i diariet med samma datum, från Assar Johansson, entreprenör och förare av 

Truxormaskinen i Torsås kommun med följande lydelse… 
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”Vill tala om att sedimentpumpen är beställd. De som vill använda den bör så 

snart som möjligt ansöka om tillstånd. Jag tror att ansökningsförfarandet är lite 

annorlunda jämfört med vassklippning. Fråga gärna Rune Fransén om råd”. 

 

Sekreteraren har även varit inne på kommunens hemsida och tagit del av Bygg- 

och miljönämndens sammanträdesprotokoll 2012-11-14, § 140 resp.  

2012-12-12, §§ 145 och 146, vilka finns i diariet med samma datum. 

 

I protokollet från den 12 december 2012, § 146 med rubriken ”tillbehör till 

Truxor DM 5000” har Bygg- och miljönämnden beslutat ”att godkänna förslag 

om att köpa in ett muddringsaggregat”. 

 

Assar Johansson har i mail 2013-01-06, som finns i diariet med samma datum,  

besvarat sekretariatets mail daterat den 5 januari 2013 med följande lydelse… 

 

Hej Kåge! 

Doropumpen finns nu hemma. Den är inte av samma typ som visades i Ängaskär. 

Denna pump är försedd med en kultivator och är 80 cm bred. 

Jag har också fått förlängt förtroende med 3 år. Där ingår även drift och underhåll. 

Skulle vilja provköra Doropumpen på ett litet lämpligt ställe. Har ni några förslag? 

Jag antar att en ansökan måste in till länsstyrelsen vore bra om du tog upp det med 

Rune Fransén. Önskar en god fortsättning/Assar. 

Vid dagens överläggning den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Ordföranden konstaterar att de olika medlemsföreningarna kommit olika långt i 

  sitt miljöarbete, inte minst då det gäller exempelvis kontakter med myndigheter 

  för att erhålla olika typer av tillstånd för vattenverksamhet för miljöförbättrande 

  kustnära åtgärder. 

 

Ordföranden påpekar vikten av att ansvaret för alla miljöförbättrande åtgärder 

  som både föreslås och senare skall genomföras, inklusive olika typer av tillstånd 

  ligger på de olika Samfällighetsföreningarna tillika medlemsföreningarna i 

  Kustmiljögruppen. 

 

Det är dock viktigt att i detta sammanhang påpeka att Kustmiljögruppen som 

  paraplyorganisation för medlemsföreningarna via kontakter och information 

   håller dessa väl uppdaterade vad som gäller, inte minst inom regelområdet, för 

  kustnära miljöåtgärder. Assar Johansson lyfter i sitt mail 2013-01-06 mycket 

  tydligt fram sina tankar på detta område. 
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Sekreteraren framhåller vikten av att Kustmiljögruppen tar fram en enklare form 

av ”att tänka på” information när det gäller slamsugning. Denna information bör 

och kan t.ex. innehålla… 

 

 Tillståndsgivning 

 Hur går man tillväga? 

 Finns det särskilda tider för muddring? 

 Särskilt känsliga naturområden 

 Förvaring av sediment 

 Vad kostar det? 

 

Förankring och feedback av ”att tänka på informationen” måste givetvis ske 

med Torsås kommun. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ge Rune Fransén och Roland Blomqvist i uppdrag att ta fram en enklare 

form av ”att tänka på” information till medlemsföreningarna, då det gäller 

slamsugning med hjälp av den nyinköpta slamsugningspumpen till Truxorn. 

 Förankring och feedback av ”tänka på informationen” skall ske i samråd 

med Torsås kommun. 

 ”Tänka på” informationen skall distribueras ut till medlemsföreningarna av 

sekretariatet via mail. 

 

 

§ 13010 Hur ser reproduktionen av knölsvan ut utmed Torsås kustremsa? 

 Inkommer vidarebefordrat mail 2012-11-09 som finns i diariet, från Rune 

  Fransén i rubricerat ärende. 

 Stellan Hamrin skriver… 

Jag följer upp reproduktionen hos knölsvan som möjligen inte fungerar som den ska 

(jmf älgarna på Öland). Vore intressant att få veta hur många svanungar (bruna svanar) 

ni ser längs er kust – gärna i förhållande till totala antalet knölsvan. Inre delen av 

Timmernabbsviken har runt 30 svanar och 0 ungar. 20 ungar dog inom 2 veckor. 

Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

följande tankar. 

 

 Pia Prestel, Norragårdens Samfällighetsförening redogör för att hon räknat till 

  77 fullvuxna svanar samt 6 svanungar.  
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 Leif Lindberg har till ordföranden meddelat att i södra Bergkvara finns det två 

  svanungar kvar. I Garpens omgivning fanns det 5 svanungar, som alla är borta 

  och där det samtidigt kan noteras att det är en markant minskning av 

  Kanadagäss.  

 

 Göran W meddelar att det i Djursvik finns två svanungar kvar. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra åt sekreteraren att påminna medlemsföreningarnas kontaktpersoner 

att de skall räkna svanar och svanungar utmed kustremsan. 

 Återrapportering skall ske av sekreteraren före det att isarna lägger sig till 

Stellan Hamrin. 

 

Vid dagens överläggning den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Sekreteraren redogör att Stellan Hamrin återkommit i mail daterat 2012-11-29, 

som finns i diariet med samma datum, med anledning av sekretariatets 

expediering av protokoll 2012-11-20, § 12222. Stellan Hamrin skriver… 

Väldigt många tack. Jag tror att vi är något på spåret där. 

Reproduktionen tycks funka i ytterskärgården (som är en suboptimal biotop), men inte 

i insjöar eller i innerskärgården. Så om flockarna blandas blir resultatet lite blandat. 

 

Stellan Hamrin skriver i mail 2012-12-14, som finns i diariet med samma 

datum, … 

Hej 

 

Har fått info betr. knölsvanar att reproduktionen tycks fungera 

i ytterskärgården (S:t Anna) men att det är riktigt dåligt norr 

om Göteborg. Vore kul att höra hur det ser ut hos er. 

Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) har startat 2 

stora projekt för att utvärdera fiskreduktion och våtmarker som 

restaureringsåtgärder. Per Larsson (Kalmar) leder den första och 

Wille Granéli (Lund/Kalmar)den andra!  

Ni kan vara med i referensgruppsarbetet om ni vill. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 15 januari 2013 framkommer följande 

tankar. 

 

Ordföranden redogör för vikten och betydelsen av att det finns referensgrupper i 

alla typer av projekt utifrån ett vetenskapligt synsätt och perspektiv. Av mailet 
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från Stellan H framgår att Mistra har startat två stora projekt för att utvärdera 

fiskreduktion och våtmarker som restaureringsåtgärder. 

Ledamöterna känner spontant att det låter väldigt intressant att få delta som 

referensgrupp i ovannämnda projekt, samtidigt som frågorna framförs vad detta 

skulle innebära för oss… 

 arbetsmässigt,  

 ekonomiskt,  

 kunskaps- och tidsmässigt, 

 hur ser referensgruppen ut, 

 förväntningar. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Kustmiljögruppen mycket väl kan ingå som referensgrupp i Mistras projekt, 

efter det att Stellan Hamrin kontaktat Rune Fransén och gett godtagbara svar 

på frågorna ovan. 

 Ge sekreteraren i uppdrag att skicka denna beslutsparagraf till Stellan 

Hamrin via mail. 

 

§ 13011 Genomgång av verksamhetsplan 201206 – 201305 

 Sekreteraren går igenom innehållsförteckningen till upprättad verksamhetsplan 

  för perioden 201206 – 201305 dvs. den verksamhetsperiod som ligger mellan 

                årsmötena med medlemsföreningarna i Torsås Kustmilögrupp. 

Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

följande tankar och slutsatser. 

 

Ordföranden går igenom de 16 aktivitetspunkterna som återfinns på sidorna  

04-12 i verksamhetsplanen för perioden 201206-2013. Av genomgången 

framgår att arbetet har kommit igång på de allra flesta aktivitetspunkter med 

undantag för följande nedan angivna… 

 

 Aktivitetspunkten ”kampanj för att två-takts motorer bör/skall använda s.k. 

miljöbränsle, akrylatbensin planeras till våren, försommaren 2013. 

 Att genomföra av årsmötet fattat beslut 2011-05-21, § 23 om införandet av 

AG-grupper. Se kommentarer i detta protokoll § 12215. 

 Vasslåtter hösten 2012 är redan genomförd. 
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 Torsås Kustmiljögrupp deltar i ett projekt gällande utvärdering av 

vasspelletstillverkning. Av speciella företagsekonomiska skäl så kan inte 

längre NT-pellets i Norra Tång och dess ägare Jörgen Johansson öppna upp 

och delta i projektet.  

 

Roland B anser att Kustmiljögruppen rimligen borde vara engagerad i ytterligare 

4-5 miljöprojekt utmed kustremsan i Torsås kommun i likhet med vad som 

framkommer och finns redovisade i verksamhetsplanen på sidan 12, nämligen… 

 

 Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 1 i Vision Bergkvara 

(VB). 

 Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 1 i 

”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Följa verksamhetsplanens genomförande under perioden fram till 201305. 

 Detta ärende skall återfinnas som en stående punkt på dagordningen. 

 

Vid dagens överläggning den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Sekreteraren redogör för att arbetet med översättning av hemsidans information 

av allmän karaktär till tyska har påbörjats under julhelgen och beräknas vara 

klar till årsmötet i maj 2013. 

 

Ledamöterna är av den mycket bestämda uppfattningen att arbetet framskrider 

mycket väl vad avser förverkligandet av verksamhetsplanen för perioden  

2012-06–201305, dock med beaktandet av punkterna…  

  

 Att genomföra av årsmötet fattat beslut 2011-05-21, § 23 om införandet av 

AG-grupper, 

 Torsås Kustmiljögrupp deltar i ett projekt gällande utvärdering av 

vasspelletstillverkning, 

… som avförts som punkter i verksamhetsplanen av tidigare redovisade orsaker. 
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Styrelsen beslutar att 

 Följa verksamhetsplanens genomförande under perioden fram till 201305. 

 Detta ärende skall återfinnas som en stående punkt på dagordningen. 

 

 

 

 

§ 13012 PR-material – Pikétröjor 

 

 Roland Blomqvist redogör för sina kontakter med företaget 3 & 1 i Kalmar. 

  Enligt uppgift levererar detta företag idrottskläder till 80 % av 

  idrottsföreningarna i Kalmar län. Rolands kontaktpersoner på företaget heter 

  Marie och Mia. 

 

 Roland B presenterar olika förslag på representativa pikétröjor med hög kvalité 

  både för herr  och för dam ur företaget 3 & 1:s katalog. Priset för pikétröjorna 

  uppgår till 200 kronor per styck exklusive moms med en engångs- och 

  schablonkostnad på 250 kronor exklusive moms för framtagning av original. 

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra till Roland Blomqvist och Karl-Gustaf Eklund att besöka företaget  

3 & 1 i Kalmar och vid styrelsemötet tisdagen den 15 januari 2013 

presentera ett konkret förslag på en dam respektive en herr pikétröja i 

lämpligt vald färg med tryck. 

 Att efter denna presentation ta ställning till om Kustmiljögruppen skall 

inköpa ett bestämt antal pikétröjor. 

 Kassören skall ha med detta i budgetarbetet för verksamhetsåret 2013. 

 

Vid dagens överläggning den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Sekreteraren redogör för att förnyade kontakter med 3 & 1 Textil i Kalmar har 

  tagits på nyåret och att offerter har inkommit på två olika pikétröjor av 

  varierande kvalité. 

 

 Piké printer surf (149 + 70) x 1.25 = 275 kronor exkl. brodyrkort 

 Piké earth positiv (169 + 70) x 1.25 = 300 kronor exkl. brodyrkort 

 

Brodyrkortet är en engångskostnad, men måste ändock tas med som en kostnad 

vid en första beställning, vilket ger (850 x 1.25) = 1 063 kronor. 
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Ordföranden ställer den öppna frågan till ledamöterna, om vi verkligen har råd 

att inköpa Pikétröjor just nu, då vi föga vet hur sponsringsarbetet framskrider 

samt det ekonomiska resultatet av detta arbete.   

 Göran Wahlström berättar att Djursviks Samhällsförening har genomgått samma 

  beslutsprocess, då det gäller inköp av tröjor, som nu Kustmiljögruppen gör. 

  Erfarenheten av denna process utvisar att det är ”lite trögt” i början. Priset för 

  deras tröjor med monogram ligger runt 200 kronor och är på så vis avsevärt 

  billigare än det nu framtagna förslaget för Kustmiljögruppen. 

Roland Blomqvist anser att vi som arbetar i Kustmiljögruppen är väl värda  

3 & 1Textils kvalitetströjor. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Göran Wahlström skall till styrelsemötet den 20 februari 2013 ta fram och 

presentera ett kostnadsunderlag för deras tröjor för styrelsen i 

Kustmiljögruppen. 

 I avvaktan på Göran Wahlströms underlag avvaktar styrelsen med beslut i 

detta ärende. 

 

§ 13013 Remissyttrande över utställt detaljplaneförslag för Järnsida 1:2 

m.fl., Södra Kärr 1:55 m.fl. och Björkenäs 1:1 m.fl. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar i brev daterat den 15 november 2012, 

att nu är detaljplanerna för Järnsida 1:2 m.fl. och Södra Kärr 1:55 m.fl. klara. 

Planerna har skickats ut till berörda parter, där Kustmiljögruppen är en av 

remissinstanserna och de finns även utställda på Torsås kommun fram till den 

19 december. 

 Under utställningstiden får berörda och intressenter möjlighet att komma med 

synpunkter. Dessa synpunkter skall sedan sammanfattas innan 

detaljplaneförslagen tas upp för beslut i bygg- och miljönämnden. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver vidare, att i samband med att Va-nätet 

byggs ut görs det också nya detaljplaner för Järnsida och Södra Kärr. Därmed 

ska det bli möjligt med större byggrätter. Det blir nya tomter och 

markanvändningen ska regleras, då det gäller bostäder, naturmark och 

lokalgator. 

 Utställningshandlingarna grundar sig på handlingar från samrådsförfarandet i 

januari 2012. Båda detaljplanerna för Järnsida och Södra Kärr skall behandlas i 
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bygg- och miljönämnden under januari månad 2013 samt i kommunstyrelsen i 

februari månad 2013. 

 Båda detaljplanerna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.torsas.se  

 

 Styrelsen beslutar att 

 Uppdra åt presidiet att utarbeta ett remissvar på utsända detaljplaner för 

Järnsida 1:2 m.fl. samt Södra Kärr 1:55 m.fl. 

 Remissvaret skall redovisas för styrelsen vid styrelsemötet den 15 januari 

2013. 

 

Vid dagens överläggning den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen redogör ordföranden för presidiets svar 

   som skickats till planarkitekt Fredrika Ternelius, Samhällsbyggnadsnämnden, 

  Torsås kommun 2012-12-17 och som finns i diariet med samma datum. 

 

Ordföranden Rune Fransén skriver… 

 

 

Hej Fredrika! 

 

   Torsås Kustmiljögrupp har studerat utställningshandlingarna för 

   rubricerade detaljplaneändringar och funnit att den synpunkt vi 

   lämnade under samrådstiden är tillgodosedd. Utökad spännvidd för 

   bron till Nötholmen i S:a Kärr är möjlig genom ny plangräns. 

          Torsås Kustmiljögrupp är nöjd med de tre planerna i föreslagna 

          utformning. 

 

          Bergkvara 2012-12-17 

 

          Torsås Kustmiljögrupp 

          Rune Fransén/ordf. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

Styrelsen beslutar att 

Godkänna av presidiet upprättat förslag till svar avseende utställning av 

detaljplanerna för Järnsida 1.2 m.fl., Södra Kärr 1:55 m.fl. samt samråd 

Björkenäs 1:1 m.fl. 

 

http://www.torsas.se/
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§ 13014  Kustvårdsplan 2009-2012, revidering, komplettering och förändring 

                  av, för en ny tidsperiod. 

 

 Sekretariatet har på ordförandens uppdrag via mail 2013-01-11 till ledamöterna i 

  Kustmiljögruppens styrelse kompletterat kallelsen med rubricerat ärende. 

 

Ordföranden uppmanar samtliga ledamöter, såväl ordinarie som ersättare, i 

styrelsen att gå igenom Kustmiljöplanen 2009-2012 intill styrelsemötet den 15 

januari 2013 och lämna förslag på hur denna kan revideras, kompletteras och 

förändras, så att densamma verkligen kan blir ett aktivt och viktigt styrdokument 

för en framtidsorienterad vattenförvaltning i Torsås kommun. 

 

Tanken är att Kustmiljögruppens ordinarie ledamöter skall ha med styrelsens 

ställningstaganden till mötet med Vattenrådet den 17 januari 2013. 

 

Kustmiljöplanen finns dels på Vattenrådets hemsida, dels på Kustmiljögruppens 

hemsida under linjalrubriken Dokumentarkiv/Genomförda projekt och planer. 

 

 

Under överläggningen med styrelsen den 15 januari 2013 framkommer följande 

                      tankar. 

 

Sekreteraren noterar att Pernilla Landin i sin mailkorrespondens med 

ledamöterna i Vattenrådet använder sig utav uttrycket Kustmiljöplan istället för 

Kustvårdsplan. Den spontana frågan som då infinner sig är, om namnbytet på 

”planen” i själva verket är en fingervisning om, att inriktningen skall förändras, 

då revideringsarbetet nu sätter igång?. 

 

Roland Blomqvist berättar att han i mail redan tillsänt Pernilla Landin, Torsås 

kommun sina synpunkter på den nu gällande Kustvårdsplanen, ett mail som 

skall tillställas Rune F och Pia P som kopia innan mötet med Vattenrådet 

torsdagen den 17 januari 2012. 

 

Göran Wahström visar kartbilder på Bruatorpsåns strömfåra sett utifrån ett 

helikopterperspektiv och han kan med hjälp av dessa bilder mycket enkelt 

berätta om hur strömfåran har förändrats under de senaste 75 åren. Flödet och 

den öppna vattenspegeln måste definitivt återskapas genom att maskinellt ta bort 

vass. Det räcker inte enbart med klippning nedström i Bruatorpsån för att 

förhindra översvämningar. 

 

Ordföranden, som själv är ordinarie ledamot i Vattenrådet, är av den bestämda 

uppfattningen att den nya Kustvårdsplanen måste innehålla följande moment… 

 

 En kartläggning av alla vattendrag i kommunen som har en påverkan på 

kustvattnet. 
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 Kartläggningen skall vara kopplad till adekvata och kontinuerliga 

vattenanalyser som tas med bestämda intervaller för att kunna följa 

utvecklingen. 

 Kartläggningen skall vara kopplad till Havs- och vattenmyndighetens 

vattennormer. 

 Den kommande Kustvårdsplanen skall vara en aktiv och levande 

handlingsplan i en omarbetad variant, som är utvärderingsbaserad och 

kopplad till översiktplanen i kommunen med krav på revidering vart fjärde 

år. 

 Av Kustvårdsplanen skall det klart framgå för varje vattendrag (från källa till 

utlopp i Kalmarsund d.v.s. hela strömfåran), vilka åtgärder som skall vidtas, 

när – hur – vad– var detta skall ske, kopplat till prioriteringar dels mellan 

vattendragen i kommunen och inom vattendraget i sig självt. 

 I Kustvårdsplanen skall det för varje vattenområde framgå 

återställningsarbete för bättre cirkulation, öppna upp för bättre cirkulation, 

slam och fiskreproduktionsplatser. 

 

Pia Prestel lyfter fram frågan om hur den nyligen inköpta slamsugningspumpen 

kommer att behandlas och få sin plats i den nya Kustvårdsplanen, på samma sätt 

som vasslåttern behandlas i den nuvarande upplagan av Kustvårdsplanen. 

 

Solbrith Hellman meddelar i mail 2013-01-14 till sekretariatet att… 

 

Jag har läst igenom Kustmiljöplanan.  

 

En sak som slår mig, är att det nämns väldigt lite om samarbetet med övriga 

länder runt Östersjön, som förmodligen som är mycket, mycket större 

miljöbovar än vi.  

 

Mitt förslag är alltså ett utökat samarbete med dessa stater. 

 

 Styrelsen beslutar att 

  

Rune F och Pia P skall ta med sig Kustmiljögruppens tankar i detta ärende, men 

samtidigt står det dem fritt att tänka ”stort och rätt” i denna viktiga fråga för 

kustmiljön i Torsås kommun. 
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Informationsärenden §§ 13015-13019  

 

 

 

§ 13015 Nyhetsbrev för december månad 2012 

 

Sekreteraren har utarbetat förslag till Nyhetsbrev för december månad 2012. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

Styrelsen beslutar att 

Godkänna Nyhetsbrevet för december månad 2012 samt att be sekretariatet att 

lägga ut det på hemsidan. 

 

 

 

§ 13016 Nyhetsbrev för januari månad 2013 

 

Sekreteraren har utarbetat förslag till Nyhetsbrev för januari månad 2013. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

Styrelsen beslutar att 

Godkänna Nyhetsbrevet för januari månad 2013 samt att be sekretariatet att 

lägga ut det på hemsidan. 

 

 

§ 13017 Besöksstatistik för hemsidan 

 Johan Blomqvist Webbochform.se har på sekretariatets uppdrag tagit fram 

  besöksstatistik för hemsidan och som finns redovisat i diariet 2012-11-23. 

Vid det arbetsmöte som gick av stapeln den 17 december 2012 hemma hos  

Karl-Gustaf Eklund fick Johan Blomqvist närmare förklara vad de olika 

uppgifterna innebar och stod för, vilka kommenteras nedan för perioden  

2012-01-01 - 2012-11-22 

 Visits: anger antalet besök på hemsidan exkl. styrelsemedlemmarnas, 

  1 621 stycken. 

 Unique  anger antalet datorer/dataanvändare som besökt hemsidan inkl. 

visitors: styrelsemedlemmarnas, 462 stycken 
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 Page- anger totalt antal besökta sidor på hemsidan, vilket fås om 

views man multiplicerar visits x pages/visit, 8 134 stycken. 

 Pages/ i genomsnitt antal sidor som det tittas på vid varje besök, 

visit 5 sidor. 

 Avg. den genomsnittliga tiden för varje besök på hemsidan, 

visit 8 minuter. 

duration. 

Johan B. har även undersökt möjligheterna om och hur vi kan lägga in en 

besöksvisare som visar antalet besökare som är online just för tillfället, men inte 

hittat någon bra lösning på detta upplägg. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 15 januari 2013 framkommer följande 

tankar. 

 

 Sekreteraren informerar ledamöterna om vad statistiken betyder och står för vad 

  avser hemsidan. 

 

Styrelsen beslutar att 

Tacka sekreteraren för den intressanta informationen samt att lägga ärendet till 

  handlingarna. 

 

 

 

§ 13018  Inbjudan till exkursion vid Kroka – vecka 03/2013. 

 

Sekretariatet har i ett särskilt centralt utskick via mail 2013-01-11 till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom 

företag, myndigheter, organisationer och politik som står på Kustmiljögruppens 

externa mailinglista, vidarebefordrat Pernilla Landins inbjudan till exkursion vid 

Kroka – vecka 03/2013, där det både kommer att berättas och förevisas hur det 

går till att anlägga ett fosfordike. 

 

Pernilla Landin skriver i sitt mail med rubriken fosfordike, fosforfälla…  

 

Vi lägger krossad Ölandskalk i ett befintligt dike – effekten är att pH-värdet 

stiger och då binds fosforn till Kalken. När kalken är mättad om 2-3 år plockas 

kalken upp och krossas, för att därefter användas som strukturförbättring på 

åkermark med bonusen att marken även berikas med fosfor. 
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Styrelsen beslutar att 

Det är upp till medlemsförreningarnas kontaktpersoner att själv anmäla sig till 

  Pernilla Landin, Torsås kommun. 

 

 

 

§ 13019 Unikt erbjudande från One.com 

 

 Inkommer unikt erbjudande via mail 2013-01-09 till ordföranden i 

  Kustmiljögruppen. Av mailet framgår att One.com nu har 1 miljon kunder samt 

  att detta måste firas, varför One.com har skapat detta unika erbjudande.  

 

 One.com erbjuder Kustmiljögruppen ytterligare ett webbhotellspaket på 5 GB, 

  inklusive en domän helt gratis i ett år. Kustmiljögruppen behöver bara betala 

  uppläggningsavgiften på SEK 143:75 exklusive moms.  

 

 Under överläggningen med styrelsen den 15 januari 2013 framkommer följande 

  tankar. 

 

 Sekreteraren som är ansvarig för hemsidan ser ingen absolut nödvändighet med 

  ytterligare ett webbhotellspaket på 5 GB, även om kostnaden för detta ”paket”  

         inskränker sig till enbart uppläggningsavgiften.  

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Inhämta Johan Blomqvist, Webbochform.se: s uppfattning om One.coms 

erbjudande. 

 Sekreteraren vid styrelsemötet den 20 februari 2013 skall återrapportera till 

styrelsen Johan Blomqvists uppfattning i erbjudandet. 

 Därefter ta ställning till rubricerat ärende. 

 

 

 

Delgivningsärenden §§ 13020 - 13030  

 

 

Sekreteraren föredrar inkomna delgivningsärenden och då det inte under 

överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 
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Beslutar styrelsen att 

 

Lägga delgivningsärendena till handlingarna. 

 

 

 

§ 13020        2012-11-20 Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Rune Fransén, 

        Kustmiljögruppen avseende fiskrapport (PDF) – Återkommande 

         mätkampanj 2011 – provfiske i påverkade områden. Anders Kjellberg, 

         fiskeridirektör och chef för naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län. 

§ 13021 2012-12-04 Inkommer mailsvar (PDF) från Kenneth Lundin, Bergkvara 

 Båtklubb med anledning av expedierat styrelseprokoll 2012-11-20, § 12220  

- Hyra av Båtklubbens lokal i Bergkvara hamn. 

 

§ 13022 2012-12-05 Inkommer mail (PDF) från Eva-Lotta Sundblad, Havsmiljöinstitutet 

med inbjudan till att tycka till i en enkät om hur arbetet med vattnets status 

fungerar. 

 

§ 13023 2012-12-13 Centralt utskick av Nyhetsbrev (PDF) för december månad 2012 via 

mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva 

personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står på 

Kustmiljögruppens externa mailinglista. 

 

§ 13024 2012-12-13 Inkommer mail (PDF) från Jan Mannelqvist, Skeppevik med 

anledning av sekretariatets utskick av Nyhetsbrevet för december månad 2012. 

 

§ 13025 2012-12-14 Inkommer mail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr 

Samfällighetsförening med anledning av sekretariatets utskick av 

Nyhetsbrevet för december månad 2012. 

 

 

§ 13026 Helghälsningar 

 

 2012-12-23 Ordförandens julhälsning till ledamöterna i styrelsen (PDF) 

samt Birgitta Hedvalls jul- och nyårshälsning till ledamöterna i styrelsen. 

 2012-12-24 Kustmiljögruppens jul- och nyårshälsning. (PDF) 

 2012-12-24 Inkommer julhälsning (PDF) från Egon Bergman, Järnsida 

Stugägareförening. 

 2012-12-25 Inkommer julhälsning (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr 

Samfällighetsförening. 

 2012-12-27 Inkommer nyårshälsning (PDF) från Stellan Hamrin. 

 2013-01-04 Inkommer god fortsättnings hälsning (PDF) från Pernilla 

Landin, sekreterare i Vattenrådet och vattenprojektansvarig i Torsås 

kommun. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Återkommande-mätkampanj-2011-provfiske-i-påverkade-områden.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/pdf/kampanj_provfiske.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Mailsvar-avseende-expedieering-av-protokoll-2012-11-20-§-12220-Hyra-båtklubbens-lokal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Vattenrådens-roll-en-inbjudan-till-dig-att-tycka-till-om-hur-vattnets-status-fungerar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Websurvey-by-Textalk1.htm
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Nyhetsbrev-december-20121.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Nyhetsbrev-för-december-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Kustmiljö-reaktion-på-nyhetsbrevet-för-december-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Nyhetsbrevet-för-december-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Julhälsning-20121.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/En-julhälsning-från-Kustmiljögruppen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Julhälsning-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/SV.-Julhälsning-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Nyårshälsning-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Julhälsning-2012.pdf
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§ 13027 2013-01-08 Centralt utskick av Nyhetsbrev (PDF) för januari månad 2013 via  

mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva 

personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står på 

Kustmiljögruppens externa mailinglista. 

 

§ 13028 2013-01-09 Inkommer mail från Pernilla Landin, miljöinspektör och 

vattenprojektansvarig i Torsås kommun med rubriken fosfordike, fosforfilter 

med anledning av en relativt ny framtagen teknik för att på ett enkelt sätt hindra 

fosfor att komma ut i kustvattnet. 

 

§ 13029 2013-01-11 Inkommer vidarebefordrat mail från Rune Fransén till Rune 

Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening med anledning av Pernilla Landins 

mail 2013-01-09. Rune Fransén skriver… ”Har tänkt på det diket som mynnar i 

södra delen av Kärraboviken. Är Ni intresserade kan någon av Er meddela detta 

till Pernilla för att ev. titta på, när man lägger i kalken eller någon gång senare. 

Det kan vara en bra åtgärd för Er”. 

 

§ 13030 2013-01-11 Ordföranden meddelar att Leif Lindberg, Yrkesfiskarna kommer att 

representera Kustmiljögruppen vid den större konferens om ålproblematiken 

längs ostkusten, som går av stapeln i februari månad under två dagar i Åhus. 

 

 

§ 13031  Nästa styrelsemöte 

Ordföranden meddelar att nästa styrelsemöte är onsdagen den 20 februari 

2013 hos Rune Fransén. 

Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före 

styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden. 

 

 

 

§ 13032 Mötet avslutas 

 

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang  

samt tackar på hela styrelsens vägnar Roland Blomqvist för god förtäring. 

 

 

Vid protokollet    

    Justeras 

 

Karl-Gustaf Eklund                           

Sekreterare    Rune Fransén 

                                              Ordförande 


