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Nyhetsbrev – november 2012 

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

2012 via mail till Dig/Er inom Din/Er medlemsförening i Torsås Kustmiljögrupp 

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

organisationer som står på vår externa mailinglista. 

 

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. 

På hemsidans första sida har vi gjort några smärre justeringar för att öka 

läsbarheten och aktualitetsgraden i vår strävan att anpassa och öka 

informationen ut till våra medlemsföreningar. Vår verksamhetsplan för perioden 

2012-06 – 2013-05 och som sträcker sig fram till årsmötet i maj 2013, har 

flyttats från rubriken ”senaste nytt” till vår länklista som Du hittar på hemsidans 

förstasida. Vi får därmed bättre möjlighet att ”flagga” för nya och intressanta 

nyheter som dyker upp mellan nyhetsbreven som publiceras en gång per månad 

under rubriken senaste nytt på hemsidan. 

Vi har även valt att under bilden med texten ”med vind i seglen” på hemsidans 

första sida lägga till en informationsruta, i vilken sekretariatet kan lämna 

uppgifter om tillgänglighet och hänvisningar mm. 

Vi är nu inne i en aktiv period i vårt arbete med att hitta sponsorer för perioden 

2013-2015 avseende vårt ideella arbete med kustmiljöfrågorna i Torsås 

kommun. Klicka nedan för att se vilka företag som stött oss fram till 2012. 

http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-

kustmiljogruppen/ 

Vi har inom styrelsen fördelat sponsorarbetet mellan ledamöterna, som har fått 

till uppgift att besöka potentiella företag såväl inom som utom Torsås kommun. 

Styrelsen har som stöd för detta arbete tagit fram en särskild ”inbladning” som 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/
http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/
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finns kopplad till vår informationsbroschyr med tankar om vår 

sponsringskampanj 2012.  

 

Håkan Algotsson, kommunstyrelsens ordförande i Torsås  

kommun, skriver att ”Kustmiljögruppens arbete förutsätter  

att Ni liksom vi från Torsås kommun uppmuntrar och stödjer  

det miljöinriktade ideella arbete som Torsås Kustmiljögrupp  

bedriver i nära samarbete med de 17 medlemsföreningarna            

från norr till söder”.                                                                          Bild. H Algotsson 
 

Listan över sponsorer för perioden 2013-2015 uppdateras kontinuerligt, när 

uppgifter om namn på sponsor, sponsorbelopp, kontaktuppgifter på sponsorn 

mm nått sekretariatet för registrering och inläggning på hemsidan. 

MOMENT final Conference and 5th ERB Water Forum är MOMENT: s  

slutkonferens som går av stapeln den 27-28 november 2012, Kalmarsalen 

Konsert och Kongress i Kalmar. Senaste anmälningsdag är den 15 november 

2012 och görs på nätet på följande adress nedan 

http://www.momentproject.eu/finalconference  

”Höstträffen 2012” med stövlarna på gick av stapeln lördagen den 20 oktober 

2012 och hade hörsammats av 7 medlemsföreningar vars kontaktpersoner 

redogjorde på eftermiddagen över vilka projekt, tankar och idéer som finns inom 

föreningarna. På förmiddagen fanns på programmet workshops med besök på 

Sloalycke våtmark med efterföljande besök vid Bruatorpsån för att se öringen 

leka. Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun, tillika sekreterare 

i vattenrådet hade ansvaret för förmiddagens program och lockade fram många 

intressanta frågor från deltagarna, som gjorde programmet extra intressant. 

Klicka nedan för att läsa mer om Höstträffen 2012. 

http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2012/  

Vasslåtter 2012, sammanställning av timtid. Assar Johansson överlämnade en 

förteckning över hur mycket tid som gått åt för vasslåtter 2012 specificerat på 

medlemsförening. Specifikationen återfinns på hemsidans första sida ”länklista” 

med underrubriken miljöskrivelser. Klicka nedan för att läsa mer. 

http://www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/  

http://www.momentproject.eu/finalconference
http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2012/
http://www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/
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Välkommen till seminarium – hur vet vi att vi gör rätt? Pernilla Landin, 

Torsås kommun inbjuder tillsammans med Anna Carnelius, 

Kalmarsundskommissionen till seminarium med följande intressanta rubrik.  

Av inbjudan, som även sänts ut till medlemsföreningarna i ett särskilt utskick 

från sekretariatet framgår ”funderar Du på vilken effekt våra vattenvårdsåtgärder 

ger och hur man kan få ökad kunskap om detta? Då ska du komma till 

Kalmarsundskommissionen och Havsmiljöinstitutets seminarium den 21 

november 2012. Vi kommer att få lyssna till experter på området, men också få 

chansen att diskutera våra egna idéer och roller i uppföljnings- och 

utvärderingsarbetet. Sista anmälningsdag är 9 november 2012 och görs på 

mail till anna.carnelius@kalmar.se ” 

Pernilla Landin hälsar i sitt mail från den 30 oktober 2012, att nu finns 

minnesanteckningarna från styrelsemötet och Vattenrådsmötet den 16 november 

2012 samt samtliga presentationer på Vattenrådets hemsida. Klicka nedan för att 

läsa mer www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/  

Tömningen av Ängaskären på havsvatten från Kalmarsund har i dagarna 

slutförts för den större muddringsinsats som pågår med hjälp av grävmaskiner. 

Det är en mäktig syn som möter de personer som passerar, när nu vattnet 

pumpats bort och de tjocka lagren av sediment ligger väl synliga och 

manifesterar vad mänsklig negativ miljöpåverkan resulterat i.  

 

Den fisk som kunde räddas, däribland ett stort antal större gäddor, som fanns på 

bottnen efter länspumpningen av Ängaskären har med hjälp av ideella krafter 

återförts till sin rätta miljö i Kalmarsund. 

 

Muddringen av Ängaskären görs av miljöskäl för att skydda och bevara den 

akvatiska faunan och floran inom området, men även med siktet inställt på 

framtida satsningar enligt den mål- och programförklaring som Vision 

Bergkvara (VB) framtagit för att utveckla miljön- och boendet inom området.  

 

De vidtagna åtgärderna skapar bättre förutsättningar för reproduktion av bl.a. 

gädda och abborre. 

 

Regionförbundet i Kalmar län inbjuder till slutkonferens i Kalmar den 7 februari 

2013 med titeln Biogas – Nya substrat för havet.  

 

Se kursinbjudan på nästa sida. 

 

 

mailto:anna.carnelius@kalmar.se
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
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Eftersom nästa Nyhetsbrev först kommer att publiceras i december 2012 önskar 

vi alla våra kontaktpersoner ute i medlemsföreningarna från styrelsens 

ledamöter 

 

  

 

                                     EN RIKTIGT GOD FÖRSTA ADVENT 

                                                 Rune Fransén 

                                                 Ordförande                             Karl-Gustaf Eklund 

                                                                                                Sekreterare                                                                           


