
Pressrelease till tidningarna ”Barometerns” och ”Östrans” lokalredaktion i 

Torsås kommun 

 

Torsås Kustmiljögrupp har deltagit i 2011 års kustvattenkonferens i Västervik 7-8 

september, där fyra representanter från styrelsen deltog, Rune Fransén, Roland Blomqvist, 

Solveig Johansson samt föreningens nye sekreterare K-G Eklund. 

Värd och arrangör för de två dagarna var Västerviks kommun och Kalmarkommissionen. 

Olika aktörer, kommuner och intresseorganisationer längs Kalmar sund, hade fått i uppdrag 

att redovisa sina tankar och bidrag till ett mer levande Kalmar sund. 

Kustmiljögruppens ordförande, Rune Fransén, betonade i sitt anförande inför 60-talet 

diskussionslystna åhörare hur viktigt det är att engagera människor – ideella krafter - för deras 

kvalitativa närmiljö i syfte att ändra invanda tankesätt och beteenden.  

Kustmiljögruppen är en helt ideell paraplyorganisation för de 16 Kustmiljöföreningarna inom 

Torsås kommun, då det gäller olika förbättringar av kustmiljön både på land och i vatten 

”genom att samordna resurser, kunskaper och utrustning för vattenvård på ett bättre sätt”. Ett 

utmärkt exempel på detta är att hjälpa Kustmiljöföreningarna med ansökningar om klippning 

av vass utmed Kustmiljöföreningarnas vattenområden. Arbetet med detta pågår för fullt med 

hjälp av den vassklippningsmaskin som Torsås kommun både inköpt och via utbildad 

personal låter Kustmiljöföreningarna disponera utan kostnad. 

Torsås kommun är en av de kommuner i Kalmar län som har en långsträckt kust som gränsar 

till Östersjön. Detta faktum innebär att vår kommun och dess innevånare, sommarboende, 

turister samt besökare alltid har varit och framförallt är starkt beroende av Östersjön och de 

ekologiska system som tyvärr i dagens läge är i kraftig obalans. 

Torsås Kustmiljögruppen är sedan dess tillkomst 2004 en aktiv part och pådrivande kraft i 

Kalmarkommissionen. 

Kustmiljögruppen håller nu som bäst på att planera den återkommande höstträffen med 

Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun som beräknas gå av stapeln under november månad.   

Vid pennan 

Karl-Gustaf Eklund 
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Från vänster: Emil Ryden (Baltic 2020), Stig Pettersson (Loftahammars båtklubb), Rune Fransén (ordf. i Torsås Kustmiljögrupp) ,Dennis 

Wiström ( Västerviks kommun), Anders Fröberg (Västerviks kommun), Anna Carnelius (Kalmarsundskommissionen) Olof Johansson (f.d. 

miljöminister samt ordf. i Kalmarsundskommissionen), 


