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Verksamhetsplan för perioden 201206 - 201305 

 

Bakgrund 

På årsmötet den 16 juni 2012, § 1214 med rubriken ”Verksamhetsplan 2012”, beslutar 

årsmötet att uppdra till styrelsen att utarbeta en verksamhetsplan med beaktande av vad som 

anförts under § 1205 och § 1206 i samma årsmötesprotokoll. 

 

 Att två-takts motorer bör/skall använda s.k. miljöbränsle, akrylatbensin. 

 Sponsorkampanj för perioden 2013 - 2015. 

 Revidering av Kustvårdsplan 2013 - 2016. 

 Studiecirkel om ”Skogens vatten”. 

 Revidering av stadgar. 

 Utbildning av miljöambassadörer. 

 Att genomföra av årsmötet fattat beslut 2011-05-21, § 23 om införandet av AG-

grupper. 

 Alternativa placeringsformer för det egna kapitalet 

 

Styrelsen har för avsikt att under sommaren 2012 ta fram en verksamhetsplan 

som ligger i linje med de beslut som årsmötet har beslutat om och med de tillägg som finns 

redovisade från styrelsesammanträdet den 30 augusti 2012 under § 12153, nämligen 

 

 Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till tyska. 

 Genomförande av de årligt återkommande höst- och vårträffarna med intressanta och 

relevanta teman för medlemsföreningarna. 

 Vasslåtter. 

 Att deltaga aktivt i Vattenrådets sammanträden och de miljöaktiviteter som 

Vattenrådet inbjuder till. 

 Att som medlem i Vattenrådet fungera som referensgrupp för Torsås kommuns Va-

planprocess. 

 Att deltaga i genomförandet av steg 1 i Vision Bergkvara (VB) som kunskapsbank. 

 Att deltaga i genomförandet av steg 1 i ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr  

2012 - 2016” som kunskapsbank. 
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Uppgift 

 
Styrelsen har i beslut 2012-08-30, § 12153 uppdragit åt sekretariatet att utarbeta ett förslag till 

”verksamhetsplan för perioden 201206 till 201305”, d.v.s. den period som ligger mellan de 

två årsmötena. 

Beslut om fastställande av verksamhetsplan 201206 – 201305 skall ske vid styrelsens 

sammanträde torsdagen den 20 september 2012, efter det att styrelsens ledamöter via remiss 

fått lämna sina synpunkter på förslaget. 

 

 

Beskrivning av Verksamhetsplan 201206 – 201305 

 

 
Kampanj för att två-takts motorer bör/skall använda s.k. miljöbränsle, akrylatbensin 
 

Leif Lindberg har till ordföranden Rune Fransén i samband med och inför årsmötet i juni 

2012 anmält att Torsås Kustmiljögrupp bör initiera en kampanj redan under sommaren 2012, 

att ägare till tvåtakts-motorer skall använda miljöbränsle av typen alkylatbensin. 

Akrylatbensin är ett bränsle som helt enkelt används av människor som ”bryr sig om miljön”, 

säger Leif Lindberg.  

 

Akrylatbensin är den renaste petroleumprodukt som går att få fram. Den är 99 % renare än 

vanlig bensin och därmed ”snällare” både mot miljön genom att bildningen av markozon mer 

än halveras, men även mot människor och inte att förglömma mot själva motorn, som kan 

vara en båtmotor, gräsklippare, trimmer, motorsåg, mopeder mm. Alkylatbensin ger en 

perfekt prestanda genom att tändstift och förbränningsrum hålls renare. Akrylatbensinen tål 

att lagras och även efter långa stilleståndsperioder startar motorn utan problem. När 

akrylatbensin används så slipper du nästan helt ifrån farliga ämnen som bensen och 

aromatiska kolväteföreningar som i allmänhet orsakar allvarligare hälsoproblem. 

 

Personer inom näringar och verksamheter som använder olika motorredskap är skyldiga att 

använda alkylatbensin ur arbetsmiljösynpunkt. 

 

Mindre motorer är tekniskt sett ganska enkla men med dålig förbränning. Det innebär att 

mycket av bränslet 25-30% går ut oförbränt och om det rör sig om båtmotorer, så hamnar 

detta direkt i vattnet, vilket givetvis har en direkt negativ påverkan på vattenmiljön i 

Kalmarsund. Vi och medlemsföreningarna i Torsås Kustmiljögrupp måste därför ta ett större 

ansvar för miljön, vilket även kan ta sig uttryck i att lätta på gasen och att använda sig av 

elmotorer. Akrylatbensin finns både för tvåtakts- och för fyrtakts motorer. 

 

”Människan är själv sin värsta fiende. Att agera enligt ekosystemprincipen är en uppmaning 

om att solidaritet skall riktas mot folk och fä (havets innevånare i alla former inklusive 

mikroorganismer) samt generationer”. (Åke Hagström, Havsmiljöinstitutet). 

 

Styrelsen är fullt medveten om att dessa tankar måste tas i olika steg och under en längre tid. 

Men även den längsta resa börjar ju som bekant med ett första steg. Stegen kan vara att göra 

en kampanj riktad mot bensinstationer och försäljningsställen av drivmedel i Torsås kommun 

våren 2013 och på så sätt få publicitet kring frågan om användandet av lämpligt och 
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alternativt drivmedel. Påverka grannar, vänner och bekanta samt att uppmana 

medlemsföreningarna att de vid sina styrelsemöten, föreningsstämmor och årsmöten 

uppmanar sina medlemmar att tänka mer miljömässigt, när de använder mindre motorer. 

 

Styrelsen har även möjlighet att via sina återkommande Nyhetsbrev och sammankomster med 

medlemsföreningarna påverka dessa att tänka mer miljömässigt. 

Det är ordföranden och sekreteraren som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

Sponsorkampanj för perioden 2013 - 2015. 

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll från den 12 mars 

2012, § 12004 respektive 16 april 2012, § 12060 respektive 23 maj 2012, § 12104 respektive 

30 augusti 2012, § 12140. 

  

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. 

 

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 vill 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. 

 

Genom att företagarna får möjlighet till att uppge sitt namn, uppgift om kontaktperson, 

mailadress och telefonnummer, så betraktas detta som en annons, företagsinformation, 

reklam/PR-verksamhet och är därmed avdragill som kostnad i företagets deklaration. 

 

Vid genomgång av räkenskaperna visar det sig att ”sponsringen” har utgjort ett betydande 

tillskott till Kustmiljögruppens ekonomi genom åren. 

 

Styrelsen är av den uppfattningen för att kunna nå ett bra resultat i den kommande tänkta 

sponsringskampanjen under hösten 2012 måste följande punkter gälla: 

 

 Personliga besök på de företag som tidigare sponsrat Kustmiljögruppen och som 

styrelseledamöterna sinsemellan delat upp mellan sig. 

 Vid dessa besök har sekretariatet framtagit en reviderad informationsfolder utgåva 2 

hösten 2012 med en särskilt gjord inbladning som stöd och hjälp vid besöket eller 

http://www.kustmiljogruppen.org/pdf/arsredovisning2011.pdf
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kontakten. Denna informationsfolder jämte inbladning finns på hemsidan med adress 
http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/ 

 Artikel/reportage i de fyra lokala tidningarna Östran, Barometern, Torsås Posten och 

Kalmar Läns tidning om oss! vad vi står för! vad vi kan! vad vi vill! vad har vi gjort! 

vad vill vi göra osv! 

 

Det är varje ledamot i styrelsen som ansvarar för sin del i sponsorarbetet enligt den 

förteckning som ligger som bilaga till verksamhetsplanen. 

 

 

Revidering av Kustvårdsplan 2013 - 2016. 

 

Revidering av Kustvårdplanen för Torsås kommun 2013-2016 kommer i huvudsak att ske i 

Vattenrådets regi och någon direkt medverkan och/eller nämnvärd insats från Torsås 

Kustmiljögrupp har inte framförts av kommunens miljöenhet för närvarande. Det bör dock i 

detta sammanhang påpekas att Kustmiljögruppen har två ordinarie ledamöter i Vattenrådet 

jämte två ersättare och på så sätt kan Kustmiljögruppen bli indirekt berörd med revideringen 

av Kustvårdsplanen. 

 

Arbetet med revideringen kommer i huvudsak att koncentreras kring vilka åtgärder som 

vidtagits, vilka mål som har uppfyllts samt uppsättandet av nya mål för att uppfylla planens 

legitimitet för ett aktivt miljöarbete på bred front i Torsås kommun.  

 

I den mån Torsås kommun vänder sig direkt till Kustmiljögruppens styrelse för att få hjälp 

och assistans med detta revideringsarbete, så kommer styrelsen givetvis att se en sådan 

framställning som fullt rimlig och behandla den positivt. 

 

Det är ordföranden som ansvara för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

Studiecirkel om ”Skogens vatten”. 

 

Styrelsen är av den uppfattningen att kunskap i vid mening är en förutsättning för att kunna 

förstå och se komplicerade miljöaspekter. Att vuxna personer med ett kritiskt tänkande från 

de olika medlemsföreningarna samlas i en studiecirkel kring ”Skogens vatten” och skogens 

problemfrågor på ett icke akademiskt sätt borde rimligtvis gynna arbetet med och kring 

kustmiljöfrågor i Torsås kommun.  

 

Styrelsen delar därför inte Leif Lindbergs ståndpunkt att det ligger utanför Torsås 

Kustmiljögrupps kompetensområde att förespråka en studiecirkel som så uppenbart går i 

skogsägarnas intressen och med en egen imponerande agenda för deras särintressen. 

 

Sekretariatet kommer därför att i Nyhetsbrevet för september månad 2012 informera om att 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i sitt studieprogram för Emmaboda-Nybro-Torsås hösten 

2012 informerar om att denna studiecirkel går att delta i för medlemsföreningarnas 

intresserade. 

 

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


7 

 

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”. 

 

Det är sekreteraren som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

Revidering av stadgar 

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll från den 12 mars 

2012, § 12023 respektive 16 april 2012, § 12067 respektive 23 maj 2012, § 12108. 

 

Vid årsmötet den 26 juni 20012, § 1209 har justeringar skett i stadgarna §§ 2 och 4 enligt 

nedan. 

 

§ 2. Verksamheten skall omfatta 

 

- att samordna och göra prioriteringar bland planerade kustmiljöinsatser. 

- att vid behov medverka vid medlemsföreningarnas kontakter med 

  myndigheter,  institutioner och organisationer vad avser deras insatser för 

  kustmiljön. 

- att vid behov stödja medlemsföreningarnas sökande efter sponsorer. 

- representera och medverka i Vattenrådet. 

- efter inbjudan medverka vid anordnandet av konferenser, symposier och 

  utbildningsdagar på lokal, regional samt nationell nivå. 

- arrangera en vår- och höstträff för medlemsföreningarna. 

- arrangera och medverka vid utbildningstillfällena för medlemsföreningarna. 

- utbilda miljöambassadörer för kustmiljön. 

- bedriva en verksamhet som främjar Kustmiljögruppens ändamål och uppgifter. 

 

§ 4. Styrelsens sammansättning och antal 

 

Styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp skall bestå av en ordförande, fyra övriga  

ledamöter och två ersättare som väljs för ett år i taget vid föreningens årsmöte.  

Styrelsen fördelar inom sig uppdrag som sekreterare och kassör. 

 

Det är styrelsens uppfattning att stadgarna trots dessa förändringar i §§ 2 och 4 behöver ses 

över och moderniseras varvid följande punkter bl.a. måste beaktas. 

 

 Firma, namnet på föreningen måste klart framgå. 

 Mandattid för styrelsens ledamöter - två år, där hälften av ledamöterna väljs det ena 

året och resten det andra året.  

 Inrättande av presidium. 

 Tidpunkt för årsmöte, vilket bör hålls i maj månad. 

 Suppleant utgår och ersätts med uttrycket ersättare. 

 Tidpunkt för årsmöte, då ny styrelse väljs, vilket bör hålls i november månad. 

 Tidpunkt när årsredovisningshandlingarna skall nå revisorerna. 

 Föreningsstämmans beslut om innestående medel vid likvidation måste förtydligas. 
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Det är ordföranden och sekreteraren som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

Utbildning av miljöambassadörer. 

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll från den 16 april 

2012, § 12069 respektive 23 maj 2012, § 12109 respektive 30 augusti 2012, § 12142. 

 

Roland Blomqvist har väckt frågan om vikten av, att vi alla på ett så tidigt stadium som 

möjligt gör våra ungdomar intresserade för miljöfrågor i allmänhet och kustmiljöfrågor i 

synnerhet. Roland har erfarenhet från Bergkvara skola om hur viktigt det är att försöka få 

ungdomar intresserade för miljöfrågor i ett tidigt skede, medvetandegöra nuläget och framför 

allt tänka sig in i den situation hur det kommer att se ut om vi inte gör något. 

 

Målgruppen för kommunens ungdomar ligger i intervallet åk 6 och uppåt. NO-undervisningen 

på grundskolans högstadium vet vi av erfarenhet är i huvudsak förlagd till klassrummet på 

Torskolan varför exkursioner, vattenvandringar och naturupplevelser samt studiebesök på 

exempelvis reningsverket i Bergkvara i stort ökar intresset för miljöfrågor. 

 

Den tanke som Roland nu tar upp och lägger fram har även varit uppe i Vattenrådet till 

diskussion. Det råder således en god samsyn mellan Vattenområdets och Rolands tankar om 

hur viktigt det är att rikta in sig mot skolan för att få ungdomarna att bli ”frälsta” för miljö och 

miljöfrågor. 

 

Denna uppgift i vår verksamhetsplan kommer att handhas av Roland B som ansvarar fullt ut 

för denna verksamhetspunkt och är ett naturligt resultat av hans stora intresse dels för 

pedagogik och dels för miljöfrågor som vävs samman till ett utbildningspaket både av och för 

miljöambassadörer. 

 

Kontakter kommer att tas med BIN:s AU (Bildningsnämndens arbetsutskott) bildningschefen, 

rektorer och lärare som kommer att bli berörda av Kustmiljögruppens initiativ på området. 

 

Det är Roland Blomqvist som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

Att genomföra av årsmötet fattat beslut 2011-05-21, § 23 om införandet av AG-grupper. 

 

Vid Torsås Kustmiljögrupps årsmöte den 21 maj 2011 under § 23 övriga frågor föreslår 

styrelseledamoten Roland Blomqvist att det bildas arbetsgrupper AG-grupper som förbereder 

ärenden till styrelsen.  

 

Årsmötet bifaller Rolands förslag och vid Höstträffen den 3 december 2011 presenteras 

förslaget för deltagarna med hjälp av Power Points. Klicka nedan för att se presenterat förslag. 
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/forslag_metod.pdf 

 

I korthet innebär förslaget att varje medlemsförening utser en ordinarie representant jämte en 

ersättare som bildare AG-gruppen. Eftersom det fr.o.m. våren 2012 finns 17 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/forslag_metod.pdf
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medlemsföreningar i Torsås kommun som är knutna till Torsås Kustmiljögrupp kommer AG-

gruppen att utgöras av 17 ledamöter.  

 

 

Varför AG-grupper? 

 

 

 

 

 

 

 

Det är rimligt att AG-gruppen träffas i god tid för att bereda ärenden och frågor som skall tas 

upp till diskussion på Höst- och Vårträffen.  

Höstträffen är inplanerad till lördagen den 20 oktober 2012 och Vårträffen till lördagen den 

11 maj 2013. 

 

Det är Roland B inom styrelsen som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

Alternativa placeringsformer för det egna kapitalet 

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll från den 12 mars 

2012, § 12003 respektive 16 april 2012, § 12059 respektive 23 maj 2012, § 12103 respektive 

30 augusti 2012, § 12139. 

 

Frågan har även behandlats på föreningens årsmöte den 16 juni 2012, §§ 1205 och 1206 

 

Rent allmänt kan sägas att Kustmiljögruppen i huvudsak har en ekonomisk 

ställning som måste betraktas som god. Tillgångarna är fördelade på ett konto i 

Riksgälden där räntan uppgår till för närvarande till 1.5% per år samt ett bankgiro och ett 

sparkonto i Swedbank Torsås.  

 

För att kunna betala förfallna räkningar och att stärka lividiteten måste en del av 

de tillgångar som finns på Riksgäldens konto kontinuerligt säljas, vilket sker av 

Swedbank i Torsås, ett förfaringssätt som måste betraktas som ett synnerligen otympligt sätt 

att hantera föreningens ekonomi. 

 

Olika placeringsformer har därför styrelsen funderat över. Vad avser räntan på ett tremånaders 

fasträntekonto i Swedbank erbjuds 2.5%, vilket kan jämföras med ett tremånaders 

fasträntekonto i Länsförsäkringar, där räntan är 3.15%. (uppgifterna gäller från mars 2012) 

 

Det är ordföranden och kassören som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 
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Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till tyska. 

 

Styrelsen vänder sig vid sitt sammanträde den 30 augusti 2012, § 12152 till Pia Prestel, 

ordinarie ledamot av styrelsen, med förfrågan om möjligheten att översätta den allmänna 

information som finns på hemsidan till tyska. Pia P ser som det helt naturligt att tacka ja, då 

Pia är tvåspråkig i både tal och skrift. 

 

Denna allmänna information återfinns under linjalrubriken Om oss och med underrubrikerna 

 

 Bakgrund 

 Styrelse 

 Våra medlemsföreningar med karta över kustremsan 

 … med efterföljande text. 

 

Respektive under linjalrubriken Kontakta oss. 

 

Det är Pia Prestel inom styrelsen som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

Genomförande av de årligt återkommande höst- och vårträffarna med intressanta och 

relevanta teman för medlemsföreningarna. 

 

Årsmötet har vid sitt sammanträde den 16 juni 2012, § 1209 tydligt angett vilka uppgifter som 

föreningens verksamhet skall omfatta och som framgår av § 2 i stadgarna, sjätte streck-satsen 

åligger det styrelsen att arrangera en ”vår- och hösträff” för medlemsföreningarna. 

 

Styrelsen ser denna uppgift som synnerligen angelägen, då det förutom hemsidan är det forum 

som erbjuder både styrelsen och medlemsföreningarna tillfällen för dubbelriktad information 

och kunskapsutbyte. 

 

För att öka intresset för medlemsföreningarna och deras representanter att delta vid träffarna 

åligger det styrelsen att hitta både lämpliga och intressanta teman för träffarna. 

 

”Höstträffen” är tänkt att gå av stapeln lördagen den 20 oktober 2012 enligt beslut i styrelsen 

2012-08-30, § 12155 och ”Vårträffen” är planerad till lördagen den 11 maj 2013. 

 

Det är styrelsen i sin helhet som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

Vasslåtter 

 

Kustmiljögruppen har i samråd med Assar Johansson ansvaret för att gentemot 

medlemsföreningarna lägga upp ett tidsschema för vasslåtter under såväl 2012 som 2013 och 

framledes, så länge inte annat beslutas av Torsås kommun. Tidsschemat kan förskjutas 

beroende på väderleksförhållanden som kraftigt försvårar eller omöjliggör slåtter. Även 

tekniska fel på Truxormaskinen kan förskjuta tidsschemat. 
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Det är Rune Fransén inom styrelsen som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

Torsås Kustmiljögrupp deltar i ett projekt gällande utvärdering av 

vasspelletstillverkning. 

 

Kustmiljögruppens ordförande Rune Fransén deltar i ett projekt som handlar om att utvärdera 

hantering, energinytta och ekonomiska förutsättningar vid tillverkning av bränslepellets med 

vass som råvara. 

 

Detta projekt är utifrån Kustmiljögruppens synsätt och övergripande mål mycket viktigt 

därför att det utgör ett utav flera slutmål för själva vasslåttern. 

 

För att skapa och vidmakthålla motivationen hos medlemsföreningarna i Kustmiljögruppen 

efter vasskörd med Truxorn måste ett tydligt mål med ”allt det slit” som arbetet innebär för 

medlemsföreningarna upplevas som meningsfullt ur ett kust- och miljöperspektiv. 

 

Initiativtagare är Magnus Rosenborg, Miljöföreningen Södra Ragnabo som skriver i juni 

2012. 

 

- Röjning och skörd av vass för bort näringsämnen, öppnar upp igengrodda vikar, ökar 

vattengenomströmningen och förbättrar därmed vattenflödet i de instängda vikar som 

finns i Kalmarsund. 

 

- Den röjda vassen kan efter torkning, flisas och malas samt därefter pressas till pellets 

av ett lokalt företag i Torsås kommun, NT-pellets i Norra Tång. 

 

- Pellets kan…  

 

 Brännas till värme. 

 Användas till strö i stallar. 

 Tillverkas med inblandning av t.ex. kalk och användas till vattenrening. 

 Spridas på åkermark och förbättra kolhalten i jorden. 

 

Slutsatsen blir att med vassröjning och tillvaratagande av vassen efter skörd för 

pelletstillverkningen skapas en win to win effekt.  

 

 Kusten förskönas.  

 Näring forslas bort från vikarna. 

 Den röjda vassen kan användas till energi, strö, vattenrening samt jordförbättring. 

 

Kalmarsundskommissionen har dessutom fått av Havs- och vattenmyndigheten ett 

ekonomiskt bidrag under hösten 2012 på 25 000 kronor för att utvärdera möjligheterna till 

vasspelletering. Detta styrker och legitimerar Kustmiljögruppens aktiva deltagande i att 

utvärdera hanteringen, energinyttan och de ekonomiska förutsättningarna vid tillverkning av 

bränslepellets med vass som råvara. 
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Att aktivt delta i Vattenrådets sammanträden och de miljöaktiviteter som Vattenrådet 

inbjuder till. 

 

Årsmötet har vid sitt sammanträde den 16 juni 2012, § 1209 tydligt angett vilka uppgifter som 

föreningens verksamhet skall omfatta och som framgår av § 2 i stadgarna, fjärde streck-satsen 

åligger det de ledamöter som styrelsen utsett representera och medverka i Vattenrådet. 

 

Det är synnerligen viktigt att de två ordinarie ledamöterna vid egen frånvaro kontaktar i god 

tid sina personliga ersättare, så att Kustmiljögruppen uppfyller de åtaganden som framgår av  

§ 2 i stadgarna, fjärde streck-satsen. 

 

Det är Rune Fransén och Pia Prestel inom styrelsen i egenskap av ordinarie ledamöter i 

Vattenrådet som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

Torsås Kustmiljögrupp deltar som referensgrupp för Torsås kommuns Va-planprocess. 
 

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 30 augusti 2012, § 12150 beslutat att tacka ja till den 

inbjudan som inkommit till sekretariatet från Pernilla Landin 2012-07-04 och som finns i 

diariet.  

 

Inbjudan innebär att Kustmiljögruppens ledamöter i Vattenrådet deltar som referensgrupp i 

arbetet med den nya Va-plans processen. 

 

Referensgruppen kommer att kallas vid tre tillfällen (hösten 2012, våren 2013 och hösten 

2013) för diskussion om innehållet i pågående Va-plans process. 

 

Det är Rune Fransén och Pia Prestel inom styrelsen som ordinarie ledamöter i Vattenrådet 

som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 1 i Vision Bergkvara (VB). 

 

Kustmiljögruppens ordförande Rune Fransén deltar som konsult och medverkar i 

genomförandet av steg 1 i Vision Bergkvara (VB). 

 

Det är Rune Fransén inom styrelsen som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 

 

 

 

Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 1 ”Genomströmningsprojekt  

Södra Kärr 2012 - 2016. 

 
Kustmiljögruppens ordförande Rune Fransén deltar som konsult och Kustmiljögruppens 

sekreterare Karl-Gustaf Eklund deltar som projektsekreterare, där båda medverkar aktivt i 

genomförandet av steg 1 i ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012 - 2016. 
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Det är Rune Fransén inom styrelsen som ansvarar för denna verksamhetspunkt. 
 

Torsås Kustmiljögrupp i september 2012 

 

Rune Fransén 

Ordförande                                                                    Karl-Gustaf Eklund 

           Sekreterare                                                                                     

 

 

 


