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Nyhetsbrev – september 2012 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt nyhetsbrev för september månad 

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

Kustmiljögrupp.   

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. 

 

Vi är nu inne i en aktiv fas i vårt arbete med kustmiljöfrågorna i Torsås 

kommun. Höstterminens arbete började på allvar med vårt första styrelsemöte 

den 30 augusti 2012. Protokollet från detta styrelsemöte finns att läsa på 

hemsidan. Klicka nedan för att läsa mer. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/ 

 

”Öppen” inbjudan till demonstration av slamsugningspump kommer att ske 

onsdagen den 19 september 2012, kl. 17.30 på Sjöslätten i Bergkvara. Centralt 

utskick med inbjudan från sekretariatet har gått ut till samtliga 

medlemsföreningar och till de personer, företag och organisationer som står på 

Kustmiljögruppens mailinglista. Vi ser fram emot ett stort deltagande. Ingen 

föranmälan. Alla är varmt välkomna! 

 

Verksamhetsplan för perioden 201206 – 201305. Vid årsmötet med Torsås 

Kustmiljögrupp den 16 juni 2012 fick styrelsen i uppdrag av 

medlemsföreningarna att ta fram en verksamhetsplan som sträcker sig mellan 

två årsmöten.  

Motivet för medlemsföreningarnas uppdrag till styrelsen är att dessa i 

demokratisk ordning vill ha inflytande över hur arbetet såväl internt som externt 

bedrivs för att uppfylla Kustmiljögruppens stadgar samt att aktivt påverka 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/
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styrelsens arbete i rätt riktning för ett levande och aktivt kustmiljöarbete. 

Sekretariatet har upprättat ett förslag till verksamhetsplan som omfattar 16 

punkter och som kommer att klubbas vid styrelsemötet den 20 september 2012. 

Verksamhetsplanen återfinns på hemsidan. Klicka nedan för att läsa mer. 

http://www.kustmiljogruppen.org/verksamhetsplan-for-perioden-201206-201305/ 

 

Inbjudan till Studiecirkel om ”Skogens vatten”. I verksamhetsplanen på sidan 

6 finns en öppen inbjudan till kontaktpersonerna i de olika medlemsföreningarna 

eller andra intresserade.  

 

Anmälan om deltagande sker individuellt och direkt till Studieförbundet 

Vuxenskolan (SV) för Emmaboda-Nybro-Torsås på telefon 0481-162 64 eller 

via mail sv.se/kalmarlan. I utbildningskatalogen skriver SV ”Vattenfrågor är 

idag mer aktuella än någonsin. EU:s vattendirektiv säger att alla Europas vatten 

skall ha en god ekologisk status 2015. Södra i samverkan med SV har tagit fram 

en ny cirkel kallad Skogens vatten. Teori och praktiska övningar vid vattendrag 

ingår i cirkelupplägget”. 

 

  

Grämkulla Intresseförening har 2012-09-11 via mail inkommit med en 

formell begäran om medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp. Vid styrelsemötet 

den 20 september 2012 kommer denna ansökan att bifallas. Styrelsen och alla de 

andra medlemsföreningarna hälsar Grämkulla Intresseförening varmt 

välkommen i gemenskapen för en bättre kustmiljö utmed kustremsan i Torsås 

kommun. 

 

 

Sponsorkampanj 2013 - 2015. Torsås Kustmiljögrupp måste för sin löpande 

verksamhet disponera likvida medel. Några årliga ekonomiska bidrag såsom 

föreningsbidrag, medlemsavgifter eller motsvarande bidrag förfogar inte 

Kustmiljögruppen över. För att möta föreningens årliga löpande 

utgifter/kostnader måste därför egna initiativ tas och göras för att stärka 

kassaflödet.  

Det är på sin plats att informera om, att det engagemang och arbete som präglar 

styrelsearbetet sker helt på ideell bas. Snarare är det så att styrelseledamöterna i 

många fall själva får öppna plånboken och täcka utgifter/kostnader som belastar 

föreningen. Klicka nedan för att läsa mer om Kustmiljögruppens ekonomi 
http://www.kustmiljogruppen.org/pdf/arsredovisning2011.pdf 

på sidan 8. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/verksamhetsplan-for-perioden-201206-201305/
http://www.kustmiljogruppen.org/pdf/arsredovisning2011.pdf
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Historiskt har Kustmiljögruppen tillförts pengar genom olika externa aktörer för 

genomförandet av de fem Kustmiljökonferenserna 1999-2007. På vår hemsida 

finns ett 30-tal företag och organisationer omnämnda som stöder Torsås 

Kustmiljögrupp för perioden fram till 2012 genom sponsring. Styrelsen kommer 

att på nytt gå ut till företagarna i bygden och be om stöd för den verksamhet som 

Kustmiljögruppen bedriver som paraplyorganisation för de numera 17 

medlemsföreningarna. Klicka nedan för att se vilka företag som stödjer 

Kustmiljöarbetet i Torsås kommun.  
http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/ 
 

 

Uppdatering av hemsidans kontaktpersoner Under linjalrubriken Om 

oss/Våra Kustmiljöföreningar med karta över kustremsan finns samtliga 

medlemsföreningar uppräknade från norr till söder. 

 

Om man ”klickar” på respektive medlemsförenings namn så öppnas en sida med 

uppgifter om de kontaktpersoner som medlemsföreningen uppgivit till 

sekretariatet.  

 

Vid årsmötet den 16 juni 2012 i Bergkvara deltog bara ett fåtal 

medlemsföreningar, varför sekretariatet fick en begränsad möjlighet till att 

uppdatera hemsidan med uppgifter om kontaktpersonernas mailadresser och 

telefonnummer. 

 

Sekreteraren ber nu samtliga ordförande och sekreterare att gå igenom de 

namn som finns upptagna som kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter 

för respektive medlemsförening samt att meddela ev. förändringar på mail 

till kage.eklund.kvistofta@hotmail.com 
  

 

Anteckna redan nu i Din kalender att ”Höstträffen” med 

medlemsföreningarna kommer att ske lördagen den 20 oktober 2012 mellan 

klockan 09.00-13.00. Vi inom styrelsen planerar nu för fullt inför denna träff 

och ärendet kommer att behandlas vid styrelsens sammanträde den 20 

september, varefter inbjudan med tema och program kommer att skickas ut. 

 

 

Ny reviderad informationsfolder, utgåva nr 2 – Hösten 2012 finns nu på 

hemsidan. Klicka här för att läsa mer. http://www.kustmiljogruppen.org/pr-material/ 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/
mailto:kage.eklund.kvistofta@hotmail.com
http://www.kustmiljogruppen.org/pr-material/
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Artikel ”Östersjön i våra hjärtan”. Solbrith Hellman, ersättare i 

Kustmiljögruppens styrelse, har överlämnat rubricerad artikel till sekretariatet 

för att publiceras i Nyhetsbrevet för september 2012. 

 

I artikeln står bland annat att läsa ”Östersjön, vårt eget vattenrike, är oerhört 

betydelsefullt för natur, miljö, djur och oss människor. Ett friskt hav rymmer en 

rikedom av arter som har försett oss med föda så länge vi människor har funnits 

och WWF arbetar på bred front med Östersjöfrågor”. Klicka här nedan för att 

läsa mer. http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/ 

 

 

Kustmiljögruppens representanter i Vattenrådet deltar som referensgrupp 

i Torsås kommuns Va-planprocess. 

Vad innebär detta? 

 

Att Vattenrådet kallas vid 3 tillfällen (hösten 2012, våren 2013 och hösten 2013) 

för diskussion om innehållet i pågående VA-planens process. 

 

 

Avslutningsvis sänder vi som vanligt något till Dig att tänka på ur vår samling 

av miljöappeller som Du hittar på vår hemsida. Klicka för att läsa mer. 
http://www.kustmiljogruppen.org/pr-material/ 

 

¤ Ju mer Du har att leva för desto mindre behöver Du att leva av! 

 

Trevlig läsning! 

 

Rune Fransén 

Ordförande   Karl-Gustaf Eklund 

   Sekreterare 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/
http://www.kustmiljogruppen.org/pr-material/

