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Minnesanteckning vid Mingelkväll torsdagen den 13 februari 2014 

 

Plats:  Hos Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr 

Närvarande: Reine Axelsson, Grämkulla Intresseförening 

                   Connie Ohlsson, Grämkulla Intresseförening 

                 Roland Blomqvist, Södra Kärr Samfällighetsförening 

                   Ulf Svensson, Björkenäs Stugförening 

               Thommy Eventorn, Norra Kärr Stugförening 

                Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening 

                  John Bräutigam, Kustmiljögruppen 

              Karl-Gustaf Eklund, Kustmiljögruppen 

        Pia Prestel, auskultant Kustmiljögruppen 

Representanter från Järnsida Stugägareförening har i mail daterat 2014-02-01 

resp. 2014-02-04 och som finns i diariet med samma datum har tackat nej till 

deltagande. 

 

Bakgrund: Styrelsen har fått i uppgift att kommunicera föreningsstämmans beslut från  

2013-10-26, § 1338, ”om att inrätta en samrådsgrupp" vars mål är att öka 

aktivitetsgraden och sammanhållningen mellan medlemsföreningarna! 

 

Sekreteraren anser att det är synnerligen viktigt för ett framgångsrikt resultat i 

detta beslutsärende taget av Föreningsstämman i oktober 2013, § 1338, att 

styrelsens ledamöter för en seriös, saklig och konstruktiv dialog mellan 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner, vilken kan ske i form av 

”mingelkvällar” under senvintern och våren 2014.  

 

Sekreteraren erbjuder sig därför, att inbjuda kontaktpersonerna för Grämkulla 

Intresseförening, Södra Kärr Samfällighetsförening, Järnsida Stugägareförening, 

Björkenäs Stugförening, Norra Kärr Stugförening och Bergkvara 

Samhällsförening till en sammankomst i Södra Kärr den 13 februari 2014, 

klockan 18.00 hos Karl-Gustaf Eklund. 

 

Noterat Under drygt tre och en halv timme utbyttes många tankar, som kommer att ligga 

allmänt: som grund till styrelsens fortsatta arbete framöver. 
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En uppsummering av informationsträffen styrker styrelsens tidigare känsla och 

uppfattning om, hur viktigt det är att mötas och utbyta erfarenheter på ett lite 

mer informellt sätt. I mindre grupper kommer deltagarna till tals, vågar delge 

sina reflektioner om miljön i och kring kustvattnet, vattenstrukturen och 

vattenkvalitén utmed kustremsan i Torsås kommun. Ledamöterna som 

representerade styrelsen vid träffen var av en samfälld uppfattning, att träffen 

utgjorde en god investering för framtiden inte minst mot bakgrund av att okända 

ansikten kom samt att nya kontakter och relationer kunde få se dagens ljus, där 

ingen kunde känna sig ”ditsläpad” enligt John Bräutigam. Samtalen gav också 

vid handen att, förutsättningarna för ett aktivt kustmiljöarbete varierar kraftigt 

mellan medlemsföreningarna. 

 

Speciellt: Grämkulla Intresseförenings representanter har under mingelkvällen en 

eftertänksam inställning om och över hur kustmiljöarbetet bör ske inom deras 

förening. Området präglas av starka släktband bland fastighetsägarna och ett 

fåtal mindre andra fastighetsägare. Ett visst inslag av permanentboende finns 

inom området. Någon vass har inte slagits inom förening, då tillstånd för 

vasslåtter saknas. I huvudsak finns vassen koncentrerad till utloppet av 

Brömsbäcken. En viss oro redovisas för de planer som Södra Kärr 

Samfällighetsförening har, då det gäller byggandet av ny bro, då Grisbäckens 

strömfåra kan ändras. 

 

 Södra Kärr Samfällighetsförenings representant är tillika ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse och har på så sätt en bredare och djupare insyn i hur 

kustmiljöfrågorna utmed kustremsan i Torsås har tidigare hanterats och nu 

hanteras. En kortare redogörelse presenteras för det genomströmningsprojekt 

som sker i samverkan med Torsås kommun ur ett ”helhetstänk” för Grisbäckens 

mynningsområde utifrån perspektiven reduktion av närsalter, vattenmiljö- och 

fiskesynpunkt i en grund och delvis instängd vik av Kalmarsund. Vasslåtter är 

planerad för tredje året i rad och i samverkan dels med Torsås kommun och dels 

PKN-Consulting som via bandvagn samlar upp den slagna vassen på de platser 

där fastighetsägarna har svårt att komma åt. Den slagna vassen läggs upp på 

land för att torka för, att nästföljande år vid vårstädningen brännas. Någon 

förädling av vassen sker således inte ur perspektivet miljönytta. 

 

 Björkenäs Stugförenings och Norra Kärr Stugförenings representanter redovisar 

en ganska lång erfarenhet av kustmiljöarbete och var med redan på den tiden, då 

de sju kustmiljökonferenserna avlöste varandra vartannat år i Torsås kommun. 

De båda föreningarna är geografiskt grannar med varandra och samverkar då det 

gäller kuststräckan genom arbetsgrupper som städar och sköter områdena. Det 

diskuteras om slamsugning, varvid deltagarna upplyses om, att det kommer att 

genomföras en slamsugning vid badstranden, Ekkläppen under mars månad 

2014. Jan-Ingmar Rosenblad, ordförande i Ragnabo Miljö- och 
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Samfällighetsförening kommer att berätta den 27 februari 2014 för 

representanter från Kustmiljögruppens styrelse, om vägen från idé till att alla 

tillstånd för muddring blev godkända, en tidsresa på ca 5 månader. Det visas ett 

intresse för att utnyttja de möjligheter för slamsugning som nu kommunen kan 

erbjuda medlemsföreningarna med hjälp av det nyinköpta 

slamsugningsaggregatet till Truxorn. Kustmiljögruppens styrelseledamöter 

påpekar och betonar särskilt vikten av att omhändertagandet av det upptagna 

slammet sker på ett betryggande sätt och att avvattning kan ske på ett säkert sätt. 

Torrhalten beräknas till drygt 20%. Tidigare utförd Sedimentsundersökning i 

Kalmarsund, Torsås kommun 2006, av Hampus von Post, Miljömanagement 

Svenska AB, enligt Bilaga 19 i Södra Kärr Samfällighetsförenings ansökan om 

pengar ur Fiskefonden, visar att det inte förekommer några farliga kemiska 

substanser och/eller tungmetaller i sedimenten utmed Torsås kommuns kust. Det 

noteras, att även blåstången håller på att återkomma i sundet och utmed 

kuststräckan i Torsås kommun. Vid nordliga vindar kan ganska stora mängder 

tång komma in i viken vid Skeppeviks badplats. 

 

 Bergkvara Samhällsförenings representant redogör för vad som har skett i 

kustmiljöarbetet inom ramen för VB – Vision Bergkvara och att det till våren 

planeras för en gäddvåtmark i Ängaskären. Redogörelse lämnas även för det 

muddringsarbete som skedde i höstas i och runt Ängaskären i en omfattning så 

långt pengarna räckte, naturpromenadstråk med utegym på Sjöslätten och 

utegrill på Stenskär. VB går nu in i fas II av utvecklingsarbetet av Bergkvara 

med planer för nya fiskestugor, bättre badplats på Dalskär och en fördjupad 

småbåtshamn som har tömningsmöjligheter för båtar med septisktoa. 

 

 Vid pennan dag som ovan 

 

 Karl-Gustaf Eklund 

 

 

 

 

                     

  

                   

http://www.kustmiljogruppen.org/pdf/rapport_sedimentundersokning_kalmarsund.pdf

