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Nyhetsbrev – januari 2013 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt Nyhetsbrev för januari 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 på vår externa mailinglista.  

I enlighet med taget beslut i styrelsen kommer vi att fortsättningsvis 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. 

Först av allt vill vi tillönska alla…  

En god fortsättning på det nya kustmiljöåret  

2013 med siktet inställt på "att bakom varje  

framgång för ett friskare hav finns modiga  

beslut fattade av få". 

Flickan på bilden har förstått att hon redan 

som liten måste ha siktet inställt mot och för framtiden för att hon och hennes 

barn och barnbarn skall få uppleva ett friskare hav enligt EU:s vattendirektiv. 

Styrelsen för Kustmiljögruppen har nåtts av det glädjande budskapet att Bygg- 

och miljönämnden i Torsås kommun i december månad 2012 beslutat sig för att 

inköpa kompletterande utrustning, ett slamsugningsaggregat av märket 

Doropumpen, till Truxormaskinen. 

Vi upplever i styrelsen att detta nog är den bästa nyårsgåvan inför det nya 

kustmiljöåret 2013, som vi som arbetar med aktiv vattenförvaltning utifrån olika 

infallsvinklar för en bättre kustmiljö, kunnat erhålla från Torsås kommun. 

http://www.kustmiljogruppen.org/
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Det går att läsa i diariet för 2012 med samma datum, de beslut som Bygg- och 

miljönämnden tagit i detta ärende. Klicka nedan för att läsa mer. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2012/  

Sammanträdesprotokoll BMN 2012-11-14, § 140, 

Sammanträdesprotokoll BMN 2012-12-12, § 145, 

Sammanträdesprotokoll BMN 2012-12-12, § 146. 

Vi gläder oss särskilt åt att Assar Johansson, entreprenör och förare av 

Truxormaskinen har fått ett nytt tre-årsavtal (2013-2015) med Torsås kommun, 

då det gäller att klippa vass utmed kustremsan i Torsås kommun. Nu även vara 

behjälplig med olika uppdrag, då det gäller bl.a. upptagning av de sediment som 

finns på bottnarna i och kring våra badplatser utmed kusten. 

 

Styrelsen kommer att i enlighet med önskemål från Assar Johansson vara 

medlemsföreningarna behjälplig med att söka de tillstånd som krävs från 

Länsstyrelsen i Kalmar län för att sugmuddring skall kunna genomföras redan 

till våren 2013. 

 

Genom att gå in på hemsidan kan Du läsa de dokument som haft en viss 

betydelse för att det nu finns ett sugmuddringsaggregat till Truxorn i Torsås 

kommun. 

 

Minnesanteckningar vid demonstration av slamsugningsaggregat till Truxorn 

den 19 september 2012, på Sjöslätten i Torsås. Klicka nedan för att läsa mer. 

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

 

Kustmiljögruppens styrelse tillskriver Torsås kommun, Bygg- och 

miljönämnden skrivelse angående utvärdering av vasslåtter i halvtid hösten 

2012. Klicka nedan för att läsa mer. 

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

Nu återstår det bara att tillönska medlemsföreningarna i Kustmiljögruppen 

och Assar Johansson, allas vår ”vassar” LYCKA TILL med detta viktiga 

uppdrag. 

Med ett nytt verksamhetsår 2013 framför oss, så kommer mycket att hända och 

styrelsen lägger nu in en högre växel på många olika plan för att förverkliga den 

verksamhetsplan som gäller fram till årsmötet i maj 2013. Genom att klicka på 

nästa sida får Du en god uppfattning om våra arbetsuppgifter under första 

halvåret. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2012/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/01/BMN-§-140.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/01/BMN-§-145.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/01/BMN-§-146.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/01/Minnesanteckningar-vid-demonstration-av-slamsugningspump-2012-09-19.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/01/Utvärdering-av-vasslåtter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/


3 

 

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

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

efterf%C3%B6ljande-plan.pdf  

Styrelsen kommer att ha sitt första sammanträde tisdagen den 15 januari 2013. 

På dagordningen återfinns 12 beslutsärenden, 3 informationsärenden och 7 

delgivningsärenden. Kallelsen återfinns som vanligt i diariet för 2013, som Du 

hittar under linjalrubriken dokumentarkiv genom att klicka på länken nedan. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2013/   

Trevlig läsning! 

 

Rune Fransén 

Ordförande   Karl-Gustaf Eklund 

   Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig läsning. 

 

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/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2013/

