
 

 

Minnesanteckningar vid Mingelkväll  tisdagen den 1 april 2014 

Plats: Hos Pia Prestel i hennes bostad i Ragnabo 

Närvarande: Magnus Rosenborg, Södra Ragnabo Miljöförening 

 Jan-Ingmar Rosenblad, Ragnabo Miljö- och samfällighetsförening 

 Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo 

 Anders Björkman, Norragårdens Samfällighetsförening 

 Östen Barrdal, Ragnabo Miljö- och samfällighetsförening 

 Leif Lindberg, Bergkvara Hembygdsgille  

 Pia Prestel, Kustmiljögruppen & Norragårdens Samfällighetsförening 

 Kennerth Täck, Kustmiljögruppen & Norragårdens Samfällighetsförening 

 John Bräutigam, Kustmiljögruppen 

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. 

 Ledamoten av Kustmiljögruppens styrelse, Pia Prestel, erbjuder sig därför att 

inbjuda kontaktpersonerna för Norragårdens Samfällighetsförening, 

Miljöföreningen Södra Ragnabo, Ragnabo Miljö- och samfällighetsförening 

samt Bergkvara Hembygdsgille till en sammankomst i Ragnabo i hennes bostad 

i Ragnabo  tisdagen den 1 april 2014. 

Sammanfattning: 



 Representanterna för Miljöföreningen Södra Ragnabo beskriver att man 

genomfört vassröjning under flera år och hur det bidrar till ökad 

genomströmning. Man har också gjort tester med att tillverka bränslepellets av 

vass men att det inte lett till någon produktion. 

 Representanten för Bergkvara Hembygdsgille, Leif Lindberg, beskriver arbetet 

inom Vision Bergkvara och hur man arbetar med miljöfrågorna inom flera 

områden. Pågående projekt med att befrämja reproduktionen av gäddyngel 

inom en tillfällig våtmark beskrevs och att sådan verksamhet på sikt bör utökas 

till 4-5 platser inom kommunens kuststräcka.  

 Kennerth Täck, Norragårdens Samfällighetsförening, beskriver hur man på 

senare tid fått möjlighet att fälla träd och återskapa en del av den luftighet och 

utsikt som tidigare kännetecknade området. Man skulle också vilja göra i 

ordning de tre badplatser som finns inom området.  

Representanterna för Ragnabo Miljö- och samfällighetsförening beskriver hur 

man arbetar med vass-slåtter och slamsugning 

Efter dessa redovisningar från medlemsföreningarnas representanter 

diskuteras Kustmiljögruppens roll och vad den bör göra, dels i relation till 

medlemsföreningarna, dels i relation till omvärlden i övrigt och Torsås Kommun 

i synnerhet. Här berörs de frågor som kom upp. Kustmiljögruppen ska: 

 Assistera föreningarna i att finna finansiering av miljöprojekt inom 

föreningarnas verksamhetsområden. Denna uppgift beskrevs som 

särskilt viktig. 

 Samverka med Torsås Kommun för att fortsatt utveckla den 

gemensamma ambitionen att förbättra kustmiljön. Särskilt framhölls 

den stora nytta som blivit följden av att kommunen inhandlat 

Truxormaskinen samt bemannar den. 

 Samla information och sprida den genom olika kanaler. Särskilt 

betonades vikten av att samla kunskap om framgångsrika miljöprojekt. 

 Vara synliga i den allmänna miljödebatten och delta utifrån perspektivet 

vad som bör göras för att nå miljömålen. 

 Lägga mer energi på att reducera näringstillförseln uppströms. 

 

Vid pennan dag som ovan 

 

John Bräutigam 

 

 



  

 


