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Nyhetsbrev – augusti 2013 

 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt Nyhetsbrev för augusti månad 

2013 via mail till Dig/Er inom Din/Er medlemsförening i Torsås Kustmiljögrupp 

samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och 

politik som står på vår externa mailinglista.  

I enlighet med taget beslut i styrelsen kommer vi att även fortsättningsvis 

sända vårt Nyhetsbrev till de ”vänföretag och företagare” som är våra sponsorer 

för verksamhetsåren 2013-2015. 

 

Våra nyheter presenteras i sin helhet på vår hemsida www.kustmiljogruppen.org 

under linjalrubriken Nyheter samt på hemsidans första sida till höger under 

rubriken senaste nytt. 

Styrelsens arbetsinriktning för det nya  

kustmiljöåret 2013 är med siktet inställt på 

”att bakom varje framgång för ett friskare 

hav, finns modiga beslut fattade av få”. 

 

        Ett uttryck för denna arbetsinriktning  

är, att vi i likhet med tidigare år inbjöd 

våra medlemsföreningar till en ”vårträff” på temat ”många bäckar små – 

åtgärder med ideella krafter”. När vi bjöd in till denna träff i maj månad 

kunde vi inte tänka oss, att endast tre av sjutton medlemsföreningar skulle 

hörsamma vår inbjudan. Styrelsens arbetsinriktning, som framgår av den kursiva 

stilen ovan, måste därför ha missuppfattats på allvar av medlemsföreningarna.  

Vi kommer att under sommaren ta kontakt med medlemsföreningarna för att få 

ett underlag till och en uppfattning om varför det var ett så begränsat antal 

medlemsföreningar som kom på vår ”vårträff” 2013. 

           

http://www.kustmiljogruppen.org/
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        En återblick från ”Vårträffen” känns därför både aktuell och nödvändig. 

Temat för vår ”Vårträff” byggde 

och bygger på samverkan, där vi som 

bor eller vistas utmed vår kustremsa 

i Torsås kommun på olika sätt kan 

medverka i att förbättra vår kustmiljö,  

som onekligen är en del av vattenriket  

Sverige. 

 

Av pressklipp från Barometern-OT           

och Östran, som finns på vår hemsida   Bild. Håkan Algotsson, Rune Fransén, Pernilla Landin 

med adress http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-

2013/ framgår, att initiativ har tagits för att kartlägga och till en viss del miljö- 

bestämma de diken inom kommunen som rinner ut i Kalmarsund. Pernilla 

Landin, sekreterare i Vattenrådet guidade oss på ”vårträffen” hur denna 

kartläggning och miljöbestämning kan gå till med hjälp av karta, burk och håv 

enligt vattenrikessnurran. Inom Södra Kärr Samfällighet finns det ett dike som 

rinner ut i den instängda vik mellan fastlandet och Nötholmen och som nu 

kartlagts och miljöbestämts. Se tidningsartikel ”Diken inventeras med håv och 

burk, Barometern-OT, 2013-07-10. (PDF) 

 

Leif Lindberg berättade om ålfisket och fisksituationen i Östersjön samt de 

resultat och erfarenheter som framkom vid den konferens Leif L deltog i under 

senvintern i Åhus. Leifs minnesanteckningar kommer att återfinnas på hemsidan 

och publiceras så fort de nått sekretariatet. 

 

Vår ordförande Rune Fransén ”klippte på allvar snöret”  

till den kampanj som initierats av Leif Lindberg och som  

nu kläs i handling genom Kustmiljögruppens ”kick off”  

att använda alkylatbensin i två-takts båtmotorer.  

Våra steg är att informera om alkylatbensinens  

miljömässiga och tekniska fördelar och på så sätt få  

publicitet om användandet av alkylatbensin, som ett  

miljömässigt lämpligt och alternativt drivmedel.  

Din medverkan är viktig för både Dig själv, Din granne, Din båtmotor och 

vattenmiljön i Kalmarsund, vilket framgår på vår hemsida med adress 

http://www.kustmiljogruppen.org/kampanj-for-att-tva-takts-batmotorer-skall-anvanda-

alkylatbensin-miljobransle/. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2013/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2013/
http://www.kustmiljogruppen.org/kampanj-for-att-tva-takts-batmotorer-skall-anvanda-alkylatbensin-miljobransle/
http://www.kustmiljogruppen.org/kampanj-for-att-tva-takts-batmotorer-skall-anvanda-alkylatbensin-miljobransle/
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Vår eminente Assar (Vassar) Johansson förare av Truxormaskinen redogjorde 

för sommarens och höstens vassklippning samt det nyinköpta muddrings- 

aggregatet som är avsett för slamsugning av mindre bad- och båtplatser. För att 

göra det enklare och mer förståligt vad avser bakgrund, målsättning och 

genomförande av dessa vattenmiljöinriktade åtgärder har det tagits fram två 

stycken foldrar/informationsbroschyrer som Du kan ta del av på vår hemsida 

med adress http://www.kustmiljogruppen.org/nya-uppdaterade-broschyrer-vassfakta-och-

sedimentpumpningmuddring-av-mindre-omraden/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter inkomna önskemål från medlemsföreningarna har det i samråd med Assar 

J tagits fram ett turordningsschema för vasslåtter sommaren/hösten 2013, som 

finns på vår hemsida med adress…  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/06/Turordning-f%C3%B6r-

vassl%C3%A5tter-f%C3%B6r-medlemsf%C3%B6reningarna-i-Kustmilj%C3%B6gruppen 

Vasslåttern är nu i full gång och pågår sedan den 16 juli 2013 enligt det 

föreslagna turordningsschemat ovan. 

 

        Årsmötesförhandlingarna genomfördes i andra halvlek på ”vårträffen”, 

där många och viktiga beslut togs för att strömlinjeforma styrelsearbetet och 

http://www.kustmiljogruppen.org/nya-uppdaterade-broschyrer-vassfakta-och-sedimentpumpningmuddring-av-mindre-omraden/
http://www.kustmiljogruppen.org/nya-uppdaterade-broschyrer-vassfakta-och-sedimentpumpningmuddring-av-mindre-omraden/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/06/Turordning-f%C3%B6r-vassl%C3%A5tter-f%C3%B6r-medlemsf%C3%B6reningarna-i-Kustmilj%C3%B6gruppen
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/06/Turordning-f%C3%B6r-vassl%C3%A5tter-f%C3%B6r-medlemsf%C3%B6reningarna-i-Kustmilj%C3%B6gruppen
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därmed direkt kustmiljöarbetet för föreningen. Samtliga viktiga beslut finns nu 

inlagda och redovisas på hemsidan under linjalrubriken ”Om oss” 

http://www.kustmiljogruppen.org/ med underrubrikerna revision, stadgar, 

valberedning, verksamhetsplan 201306–201312 och verksamhetsbudget 2013. 

Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2012 med adress på hemsidan 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/%C3%85rsredovisning-i-

l%C3%B6ptext-utg%C3%A5va-2.pdf, antogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

 

        Styrelsen har även en annan viktig och intressant fråga som ligger i linje 

med de beslut som togs på årsmötet och som avser tankar kring styrelsens 

arbetssätt och former”. Vi anser det som en skyldighet att utvärdera vårt arbete 

och ställa oss frågan om vi kan arbeta på ett annat och mer rationellt sätt, men 

framför allt bättre fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen. Arbetet kommer att 

pågå under sommaren, så att vi kan formera kompetens och arbetsuppgifter på 

ett mer optimalt sätt inför höstterminens arbete 2013. Resultatet av våra interna 

diskussioner kommer att delges medlems- och kustmiljöföreningarna så fort 

arbetet är avslutat. 

 

 

      Ny kontaktperson för Södra Kärr Samfällighetsförening är Pernilla 

Johansson. Du hittar hennes kontaktuppgifter på hemsidan under linjalrubriken 

”Om oss”/Våra medlemsföreningar från norr till söder/Södra Kärr 

samfällighetsförening på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/sodra-karr-samfallighetsforening/ 

Vi alla i styrelsen hälsar Pernilla hjärtligt välkommen i gemenskapen och arbetet 

för ett friskare vatten i Kalmarsund. 

 

 

        Avslutningsvis kan vi konstatera att sedan vårt Nyhetsbrev i juni månad så 

har sommaren bjudit på mycket sol, värme, bad och för de flesta av oss ett 

härligt båtliv. Nu återstår den sista tredjedelen av sommaren som vi hoppas blir 

lika vädermässigt fin för oss miljövänner. 

Rune Fransén                         

Ordförande                                                       Karl-Gustaf Eklund 

                                                                         Sekreterare 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/%C3%85rsredovisning-i-l%C3%B6ptext-utg%C3%A5va-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/%C3%85rsredovisning-i-l%C3%B6ptext-utg%C3%A5va-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/sodra-karr-samfallighetsforening/

