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Nyhetsbrev – december 2012 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt Nyhetsbrev för december 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.  

Nytt för december månad är att vi även kommer att sända vårt Nyhetsbrev till 

de företagare som är våra sponsorer för verksamhetsåren 2013-2015. 

 

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. 

Sekretariatet vill på nytt fästa Er uppmärksamhet på att hemsidans första sida 

har genomgått några smärre, men viktiga justeringar, för att öka läsbarheten och 

aktualitetsgraden i vår strävan att anpassa och öka informationen 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, hänvisningar och hälsningar 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.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/
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Följande företag har hittills lovat att visa och ta ett speciellt ansvar  

för kustmiljöfrågorna och att aktivt medverka i och ta ett ekonomiskt 

samhällsansvar för en förbättring av Torsås kustmiljö. Detta görs genom att 

skapa rekreationsmöjligheter och naturupplevelser i en god vattenmiljö enligt 

EUs vattendirektiv för den permanenta och fritidsboende befolkningen samt 

turistnäringen. 

 

ICA Nära Möre,    BergkvaraBuss,  

Bergkvara Båtklubb,    Strandbyggets Bageri, 

Golvimporten B Jonsson AB,   Hemtema AB,  

Myhrmans Golv & Fastighetsservice, Lindbergs Bygg & Färg. 

  

Kustmiljögruppen deltog med fyra representanter (Rune Fransén, Leif 

Lindberg, Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund) den 21 november 2012 på 

Linnéuniversitetet i Kalmar i seminariet – ”hur vet vi att vi gör rätt” med 

underrubriken ”funderar Du på vilka effekter våra vattenvårdsåtgärder ger och 

hur man kan få ökad kunskap om detta”. Minnesanteckningar från detta 

seminarium kommer att finnas tillgängliga på Kustmiljögruppens hemsida så 

fort Kalmarsundskommissionen sammanställt desamma. 

Från Kustmiljögruppens senaste sammanträde den 20 november 2012 

återfanns bland annat två viktiga miljöärenden,  

 

 dels Assar Johanssons förfrågan till medlemsföreningarna, om tänkt 

användningsområde för den sedimentpump som Torsås kommun ev. har 

för avsikt att köpa in. Klicka nedan för att läsa mer. 

www.kustmiljogruppen.org/anvandningsomrade-for-sedimentpump/  

 

Det har även inkommit mail från Jan Mannelqvist, Björkenäs 

Stugförening som ser det positiva i att kommunen inköper en 

sedimentpump. 

 dels Stellan Hamrins förfrågan till medlemsföreningarna om, hur ser 

reproduktionen av knölsvan ut utmed Torsås kustremsa? 

Klicka nedan för att läsa mer. 

http://www.kustmiljogruppen.org/hur-ser-reproduktionen-av-knolsvan-ut-

utmed-torsas-kustremsa/  

 

Styrelsens sammanträdestider för vårterminen 2013 har det tagits beslut om 

och går att läsa på hemsidan. Klicka nedan för att se dessa. 

http://www.kustmiljogruppen.org/styrelsens-sammantradestider-for-varen-2013/  

http://www.kustmiljogruppen.org/anvandningsomrade-for-sedimentpump/
http://www.kustmiljogruppen.org/hur-ser-reproduktionen-av-knolsvan-ut-utmed-torsas-kustremsa/
http://www.kustmiljogruppen.org/hur-ser-reproduktionen-av-knolsvan-ut-utmed-torsas-kustremsa/
http://www.kustmiljogruppen.org/styrelsens-sammantradestider-for-varen-2013/
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Tankar inför det nya året. Nu när snön yr kring knutarna kan det lätt uppfattas 

som om våren ligger väldigt långt borta, men så är inte fallet. Kampanjen om att 

använda akrylatbensin i våra båtmotorer utmed kusten i Torsås kommun 

återfinns i vår verksamhetsplan på sidan 4. Klicka nedan för att läsa nyttan med 

att använda akrylatbensin i våra båtmotorer, snöslungor, motorsågar och mycket 

mera. http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2012/09/F%C3%B6rsta-sida-Verksamhetsplan-samt-med-

efterf%C3%B6ljande-plan.pdf  

Genom att tänka och agera rätt kan vi på nytt sätta Torsås kommun och 

Kustmiljögruppen på kartan för ett aktivt miljöhandlande. 

Vår ordförande Rune Fransén har av Anders Kjellberg fiskeridirektör och 

chef för naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län tacksamt erhållit den 

intressanta  och läsvärda rapporten ”Mätkampanj 2011 – provfiske i påverkade 

områden”, vilken går att läsa på hemsidan. Klicka nedan för att läsa mer. 

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

På sidan 12 i rapporten kan Du läsa om kuststräckan i Torsås kommun. 

 

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

2013 med titeln Biogas – Nya substrat för havet.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/09/F%C3%B6rsta-sida-Verksamhetsplan-samt-med-efterf%C3%B6ljande-plan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/09/F%C3%B6rsta-sida-Verksamhetsplan-samt-med-efterf%C3%B6ljande-plan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/09/F%C3%B6rsta-sida-Verksamhetsplan-samt-med-efterf%C3%B6ljande-plan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/
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Vi tillönskar Er alla EN RIKTIGT FRIDFULL JUL- och NYÅRSHELG 

 

 

Rune Fransén Kennert Täck Karl-Gustaf Eklund 

 

Roland Blomqvist Pia Prestel  Göran Wahlström 

 

Solbrith Hellman  

 

 

 

                                    

 

 

 


