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Nyhetsbrev – juni 2013 

 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt Nyhetsbrev för juni 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 även 

fortsättningsvis sända vårt Nyhetsbrev till de ”vänföretag och 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. 

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 som vi tidigare informerat om inför  

den stundande båtsommaren kommer vi att ”blåsa” liv i en kampanj som 

går ut på, att så många som möjligt skall använda miljöbränslet ”alkylat-

bensin” till sina två-takts båtmotorer. 

 

Även om det kommer att bli svårt att ändra människors köpmönster och 

tankebanor är vi övertygade om att även den längsta resa börjar med ett 

första steg.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/
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Våra steg är att informera om alkylatbensinens miljömässiga och tekniska 

fördelar och på så sätt få publicitet om användandet av alkylatbensin som 

ett miljömässigt lämpligt och alternativt drivmedel.  

 

Vi håller som bäst på att finslipa kampanjen, men kan redan nu berätta att 

det på strategiska platser i småbåtshamnen kommer att finns 

informationstavlor, om vilka bensinstationer och försäljningsställen som 

kan erbjuda alkylatbensin både i lös vikt och i 5 respektive 25 liters 

dunkar. 

 

Vår miljöbränslekampanj med alkylatbensin för två-takts båtmotorer fick 

sin ”mini kick off” i samband med Bergkvaradagen, då Kustmiljögruppen 

genom information och experiment kunde visa alkylatbensinens 

miljömässiga fördelar. Den verkliga ”blow-outen” kommer att ske vid den 

sedvanliga ”Vårträffen” med våra medlems- och kustmiljöföreningar 

lördagen den 15 juni 2013 i Båtklubbens klubbstuga i Bergkvara hamn. 

 

        Styrelsen kommer på uppmaning av Assar Johansson, förare av 

Truxorn, vid sitt sammanträde den 12 juni 2013 bl.a. diskutera planering 

av och turordningslista inför vasslåtter säsongen 2013. Förfrågan kommer 

att skickas ut till kustmiljöföreningarna om och när de önskar få sin vass 

slagen med början från den 15 juli. Vi tar också tillfället i akt och 

påminner om de miljöregler som Länsstyrelsen i Kalmar län ställt upp för 

att klippning av vass skall tillåtas. 

 

En speciell folder ”Vassfakta” har tagits fram som underlättar förståelsen 

av nödvändigheten att klippa vass. Klicka nedan för att läsa hela foldern 

som återfinns på hemsidan med följande adress. 

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

content/uploads/2012/07/folder_vassfakta.pdf 

 

        Styrelsen har även en annan viktig och intressant punkt på 

dagordningen vid sammanträdet den 12 juni, som lyder ”presidiets 

tankar kring styrelsens arbetssätt och former”. Vid denna punkt 

kommer vi att utvärdera vårt arbete och ställa oss frågan om vi kan arbeta 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/folder_vassfakta.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/folder_vassfakta.pdf
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på ett annat och mer rationellt sätt, men framför allt bättre fördela 

arbetsuppgifterna inom styrelsen. Arbetet kommer att pågå under 

sommaren, så att vi kan formera kompetens och arbetsuppgifter på ett mer 

optimalt sätt inför höstterminens arbete 2013. Resultatet av våra interna 

diskussioner kommer att delges medlems- och kustmiljöföreningarna så 

fort arbetet är avslutat. 

 

  

       Årsmöte/Vårträff 2013 med medlemsföreningarna. 

                                                                       

Rättelse av datum i Din filofax! 

Årsmötet och vårträffen med våra 

medlemsföreningar kommer att ske 

lördagen den 15 juni 2013. 

 

Temat för vårträffen 2013 är ”Många bäckar små – Åtgärder med ideella 

krafter…” Inbjudan och program” har redan sänts ut via mail per den 7 

maj 2013 och finns i diariet med samman datum. 

 

Underlaget med årsredovisningshandlingar för verksamhetsåret 2012 och 

övriga bilagor av vikt, vilka kommer att behandlas på årsmötet, återfinns 

på vår hemsida med adress… 

http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-med-arsmote-med-temat-manga-backar-sma/ 

 

Vi uppmanar våra kontaktpersoner i medlemsföreningarna att själva 

trycka ut de handlingar, som efter egen bedömning, krävs för att årsmötet 

skall kunna fatta de erforderliga och kloka beslut som krävs.  

 

 

       Nominering av ledamöter till Valberedningen. Vid 

nomineringstidens utgång den 5 maj, hade tre kustmiljöföreningar 

hörsammat sekretariatets inbjudan till att nominera ledamöter till den 

valberedning som skall väljas på årsmötet.  

 

Gunnarstorps Miljöförening och Järnsida Stugägareförening har i mail 

meddelat att de inte har några personer som kan ställa upp. 

http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-med-arsmote-med-temat-manga-backar-sma/
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Bergkvara Hembygdsgille har nominerat Britt-Marie Östman med Leif 

Lindberg som ersättare. Styrelsen nominerar Assar Johansson, som 

ordinarie ledamot till valberedningen. 

 

       Med dessa goda förhoppningar inför sommarens ankomst tillönskar 

hela styrelsen - en riktigt glad, skön och avkopplande sommar med sol, 

bad och fin gemenskap ”utmed vår fina kust” som är en del av Vattenriket 

Sverige. 

 

Nästa utgåva av vårt Nyhetsbrev utkommer i september månad 2013 

 

Rune Fransén            Kennert Täck            K-G Eklund            Pia Prestel 

Ordförande                Kassör                       Sekreterare              Ledamot 

Roland Blomqvist  Solbrith Hellman Göran Wahlström 

Ledamot  Ersättarer  Ersättare    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Glad badsommar 


