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Nyhetsbrev – oktober 2013 

 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt Nyhetsbrev för oktober 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 förtecknade 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 och som finns uppräknade på vår hemsida med 

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

kustmiljogruppen/. 

 

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 valberedningen bestående utav tre personer, Britt-Marie Östman och 

Assar Johansson med Leif Linberg som ersättare, har fått den viktiga uppgiften 

att rekrytera tre nya ledamöter till styrelsen, som skall väljas på 

föreningsstämman den 26 oktober 2013 och tillträda sina arbetsuppgifter fr.o.m. 

det nya verksamhetsåret 2014. Rune Fransén Kustmiljögruppens nuvarande 

ordförande, Solbrith Hellman och Göran Wahlström, båda ersättare har samtliga 

meddelat valberedningen att de inte längre står till förfogande för omval.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/
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Detta medför att tre viktiga och omtyckta personer aktivt lämnar sitt 

förtjänstfulla arbete i Kustmiljögruppen vid årsskiftet 2013/2014 och vi övriga 

ledamöter som står till valberedningens förfogande förstår, att det alltid uppstår 

en viss turbulens och osäkerhet, när nu en ny regeringschef är under rekrytering. 

 

Under den period som Rune Fransén varit ordförande har mycket hänt och 

fortfarande händer i Kustmiljögruppen. Parallellt med det kustnära arbetet för en 

bättre genomströmning i våra vikar genom bland annat vassklippning har en 

verksamhetsplan tagits fram som gäller fram till årsskiftet 2013 och som 

innehåller 15 punkter. Klicka på den blå länken för att läsa mer. 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplaner-

201306-201312/ 

 

Härutöver har en del kraft och tid ägnats inom styrelsen åt att skapa ett 

fundament för föreningens inre och yttre liv, såsom nya stadgar, 

verksamhetsbudget, sponsorkampanjen 2013, aktivt deltagande i konferenser 

såsom ”Vattensamling 2012” på Möre hotell, Havs- och Vattenmyndighetens 

konferens i Göteborg, april 2013. Inte minst ”den nya hemsidan”, är det nav med 

all sin information både till medlemsföreningarna och till de personer som 

besöker hemsidan. Under första halvåret 2013 hade hemsidan 1083 besökare, 

varav 363 var helt nya. Den allmänna delen av hemsidan finns nu både på 

engelska och på tyska under linjalrubriken ”Other languages”, vilket påtagligt 

underlättar för utländska besökare att få information om vilka vi är och vad 

Kustmiljögruppen står för. På hemsidans första sida återfinns en del av vår 

vision, där det står… 

 

En del av vår vision är…  

… ett mer optimalt samspel mellan skogs- och lantbruket 

uppströms vattendragen och kustmiljöfolket nedströms! 
 

… ”att man kan göra skillnad genom samverkan”! 

  

 

        Vasslåtter 2013. Assar Johansson låter hälsa, att han nu befinner sig i 

Kitteln och beräknas vara i norra Ragnabo under den senare delen av vecka 41.  
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Detta innebär, att Assar så gått som befinner sig i fas med den tidsplanering för 

vasslåtter som gjordes upp i juni.  

Assar upplever det som, att det varit mindre mängd vass att slå i år jämfört med 

tidigare. Dock har det vid flera tillfällen varit problem med Truxorn av 

allehanda tekniska slag, som såväl medfört dels påtagliga förseningar som 

omplanering mellan de medlemsföreningar som önskat vasslåtter. 

 

 

        ”Höstträff 2013” med medlemsföreningarna. Boka redan nu i Din 

kalender. 

                                                                                   

”Höstträff 2013” med efterföljande förenings- 

stämma med bl.a. val av ny ordförande för 

Kustmiljögruppen kommer att ske 

lördagen den 26 oktober 2013 med början 09.30 

 

Temat för ”Höstträffen 2013” är ”Kommer vi att vilja bada i Östersjön i 

framtiden ” 

  

Kallelse och program kommer att sändas ut så fort ordföranden har godkänt 

desamma. Vi förväntar oss att varje medlemsförening har åtminstone en 

representant närvarande på ”Höstträffen” och den efterföljande 

föreningsstämman. Anmälan om deltagande sker på telefon 070-740 99 58 till 

senast den 23 oktober 2013. 

 

Ur programmet… 

 

Du får bl.a. möta nya ansikten… 

 Martin Storm, kommunens nye samhällsbyggnadschef, talar om ”de 

ideella krafternas betydelse ur ett kommunalt och miljömässigt 

perspektiv”! 

 Cathrine Legrand, professor i marin ekologi vid Linneuniversitetet, ställer 

frågan ”kommer vi att vilja bada i Östersjön i framtiden? 

 

        

       Vinnare i dragningen i Kustmiljögruppens lotteri 2013 är… 
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1: a pris Anita Cassadei, Södra Kärr          Skål, Mats Jonasson, Målerås 

                                                                        Glasbruk 

2:a pris Tommy Segerdahl, Skeppevik     Båttur med fika, Garpens vänner  

3:e pris Åsa H. Rosenborg, Ragnabo        Solcellslampa, GePe service 

4:e pris Sven Bengtsson, Torsås               Kustmiljöpins 

Det noterades att samtliga priser var skänkta. Prisvärdet av vinsterna uppgick till 

970 kronor och intäkterna för lotteriet uppgick till 2 000 kronor. Det kunde 

noteras vid överlämnandet av priserna, att vinnarna verkligen uttryckte sin 

glädje. 

 

         Det kan vara på sin plats att återknyta lite till sommarens kampanj att 

använda miljöbränsle – alkylatbensin – till tvåtakts båtmotorer. Från protokollet 

i september § 13192 står det att läsa… 

 

Representanter från styrelsen har tillfrågat detaljisterna i Torsås om de har märkt 

en ökad försäljning av alkylatbensin under den tid, sommaren 2013, som Torsås 

Kustmiljögrupp bedrivit sin kampanj, om att ägare till tvåtakts båtmotorer 

bör/skall använda miljöbränslet alkylatbensin för att minska belastningen på 

kustmiljön. 

Förfrågningen visar på en ökad försäljning totalt, dock med den reservationen, 

att det inte finns några egentliga kunskaper om vad alkylatbensinen använts till. 

Oavsett detta faktum upplevs det som positivt att försäljningen av miljöbränsle 

ökar. 

 

         

       Avslutningsvis ser vi fram emot ett stort deltagande och engagemang 

vid vår kommande ”Höstträff 2013” med efterföljande föreningsstämma 

lördagen den 26 oktober 2013, med början 09.30. Valberedningen presenterar 

här kandidater som skall väljas och ersätta de ledamöter som lämnar styrelsen 

vid årsskiftet 2013/2014 – Rune Fransén, Solbrith Hellman och Göran 

Wahlström.          

 

Rune Fransén 

Ordförande                                      Karl-Gustaf Eklund 

                                                   Sekreterare      


