
 

 
 

 

Tid: Onsdagen den 15 maj 2013, klockan 18.00.   

Plats: Hos Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr med adress 506. 

Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist, 

Pia Prestel, 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

Göran Wahlström, ej tjänstgörande ersättare 

 

 

 

 

§ 13156 Inkommer förfrågan från Gunnel Göstasson om ekonomiskt bistånd för att 

  transportera bort vass.  

 

 Inkommer mail 2013-04-29, som återfinns i diariet med samma datum, från 

  Gunnel Göstasson, Gunnarstorps miljöförening. 

 

Gunnel G skriver i sitt mail ”här kan ni se en artikel om när ”Kalix” tar bort 

vassen i Gunnarstorp. På vårt förra styrelsemöte pratade vi om att kostnaden för 

detta är hög för en liten förening. Det är ju mer ogynnsamma förhållande i vårt 

område, eftersom vassen har lagts upp på öarna och medför större kostnader”. 

 

”Vi undrar om det finns möjlighet att Kustmiljögruppen kan bistå med något 

ytterligare bidrag? Förhandlingar pågår även med ”Kalix” om minskning av 

arvodet”. 

 

 Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

  

 Ordföranden låter varje ledamot i styrelsen lämna sina synpunkter och tankar i 

  rubricerat ärende. Det råder en samstämd uppfattning och stor förståelse i 

  styrelsen för de synpunkter, svårigheter och problem som en liten förening 

  onekligen brottas med, då den slagna vassen skall tas omhand under 

  ogynnsamma förhållanden i arkipelagen. 



Enligt vår uppfattning så har Kustmiljögruppen genom sin styrelse som sin 

främsta uppgift att agera målmedvetet i övergripande kustmiljöfrågor som är 

gemensamma och berör alla medlemsföreningar på ett likvärdigt sätt. 

 

Med detta synsätt som grund och ledstjärna för vårt arbete i nuvarande vald 

styrelse, är det vår uppfattning, att det inte är Kustmiljögruppens uppgift tillika 

skyldighet att ekonomiskt engagera sig i enskilda medlemsföreningars 

miljösatsningar och miljöprojekt. 

 

Styrelsen ser det dock som sin skyldighet att vägleda Gunnarstorps 

Miljöförening genom att komma med förslag på, att vassen kan exempelvis  

eldas på plats ute på holmarna i arkipelagen och att askan därefter 

transporerteras till en deponi på fastlandet i enlighet med Länsstyrelsens 

riktlinjer. 

 

 Vi är och har alltid inom styrelsen varit mycket imponerade av Er förmåga att 

  hitta ekonomiska möjligheter och finna lösningar på Era miljösatsningar, vilket 

  vi är förvissade om, att Ni även gör i detta fall. 

 

 Vi vill även försynt påminna om att Kustmiljögruppen har stått för 

  etableringskostnaden för PKN Consulting under vass- och verksamhetsåret 

  2012 i enlighet med det resonemang som vi har fört ovan. 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Med hänvisning till vad som ovan sagts avslå begärd framställan om 

ekonomiskt stöd för omhändertagande av vass. 

 

 Omgående justera denna protokollsparagraf. 

 

 


