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Nyhetsbrev – mars 2013 

 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt Nyhetsbrev för mars 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 

styrelsen nominerat Mats Elgqvist, Birgitta 

Hedvall och Håkan Larsson till Kalmar kommuns internationella miljöpris 

för 2013. 

 

Styrelsens motivering lyder ... skall tilldelas en eller flera personer som 

på ett synnerligen förtjänstfullt, idéellt och osjälviskt sätt samt under en 

förhållandevis lång tidsperiod lagt grunden via lokala, regionala och 

nationella konferenser och symposier till ett framtidsinriktat  

pedagogiskt arbete för kustmiljön i och kring Kalmarsund. 

http://www.kustmiljogruppen.org/
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Några axplock från protokollet i februari 2013, som i sin  

helhet går att läsa på vår hemsida under adress 

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

 Styrelsen har målmedvetet under en längre tid på uppdrag av 

årsmötet 2012 arbetat med de finansiella frågorna för att stärka 

Kustmiljömiljögruppens ekonomiska muskler, dels genom 

allmänna bättre villkor för den operativa ekonomiska förvaltningen 

av det egna kapitalet, dels genom den lokala sponsorkampanj som 

vänt sig till gamla samt nya vänföretag och som beräknas vara 

avslutad under mars månad. Det kommer därför att bli extra 

spännande och roligt, att få meddela resultatet i Nyhetsbrevet för 

april månad 2013. 

I linje med detta arbete har vi även tänkt försöka knyta till oss en 

huvudsponsor som det åligger ett särskilt ansvar. Att vara 

huvudsponsor/mecenat för Kustmiljögruppen innebär, att man i sin 

näringsutövning och/eller position i samhället har en mycket tydlig 

miljöprofil i sin affärsidé både nationellt och/eller internationellt. 

 

Kustmiljögruppen erbjuder huvudsponsorn/mecenaten att på 

hemsidan under linjalrubriken ”Stöd Kustmiljögruppen” befinna sig 

överst i den uppräkning av vänföretag som har ett speciellt intresse 

och ansvar för samt aktivt vill medverka i samt ta ett ekonomiskt 

samhällsansvar för en förbättring av Torsås kustmiljö utmed 

Kalmarsund.  

 

Härutöver kommer under vår logga Torsås Kustmiljögrupp i all 

korrespondens huvudsponsorns/mecenatens namn att återfinnas 

jämte den tidsperiod som gäller för sponsringsuppdraget. 

 

Vid konferenser och symposier som Kustmiljögruppen deltar i eller 

arrangerar skall det framgå vilket företag/vilken mecenat som är 

huvudsponsor.  

 

 Användningsområde för sedimentpump. Styrelsen har i § 13042 

från sammanträdet den 26 februari 2013 fört följande resonemang 

och bland annat fattat följande beslut.  

 

- Ge Rune Fransén och Roland Blomqvist i uppdrag att komma med 

förslag på och ta fram en enklare form av stomme till en ”att tänka 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/
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på” information och/eller mall, lathund till medlemsföreningarna, 

då det gäller slamsugning med hjälp av den nyinköpta 

slamsugningspumpen till Truxorn. Informationen/mallen/lathunden 

bör ge svar på fäljande frågor… 

 

 Hur går man tillväga? 

 Tillståndsgivning (muddring och förvaring)! 

 Finns det särskilda tider för muddring? 

 Särskilt känsliga naturområden! 

 Förvaring av sediment! 

 Vad kostar det? 

 

- Kustmiljögruppens ordförande Rune Fransén erbjuder sig att 

samordna ansökningshandlingarna till Länsstyrelsen i Kalmar från 

de medlemsföreningar som så önskar. En samordning av 

ansökningsförfarandet vad avser muddring innebär en avsevärt 

lägre kostnad för varje medlemsförening. 

- ”Att tänka på” informationen och/eller mallen, lathunden har en 

”dead-line” per den 1 april 2013. 

- Föreslå Assar Johansson att provköra Doropumpen inom den 

södra delen av Norragårdens Samfällighetsförening dock under 

förutsättning att tillstånd erhålls av markägaren – syskonen 

Jonsson. 

Klicka på den blå beslutsparagrafen för att läsa mer. 

§ 13042 - Användning av sedimentpump.(PDF) 

Inbjudan till/demonstration av, när Assar i skarpt läge provkör 

Doropumpen kommer att sändas ut till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner, så att de verkligen kan bilda sig en egen 

uppfattning om hur de skall gå tillväga på hemmaplan  

 

 Genomgång av verksamhetsplan 201206–201305. Styrelsen har i 

§ 13044 från sammanträdet den 26 februari 2013 fört följande 

resonemang och bland annat fattat följande beslut.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Paragraf-13042-Anv%C3%A4ndningsomr%C3%A5de-f%C3%B6r-sedimentpump.pdf
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Kampanj för att två-takts motorer bör/skall använda s.k. 

miljöbränsle, akrylatbensin 

 

Kampanj, innebär att man under en tidsbegränsad period bedriver 

en viss bestämd verksamhet, i allmänhet även riktad mot en 

bestämd målgrupp av individer för att uppnå eller förverkliga ett 

bestämt syfte/mål. 

 

Ordföranden är av den uppfattningen att det nu är hög tid för att 

påbörja planeringen av vårens/sommarens kampanj riktad i första 

hand mot och för båtfolket att använda s.k. miljöbränsle, 

akrylatbensin till deras två-takts motorer.  

 

Kampanjen bör gå av stapeln under juni månad 2013 och inkludera 

hela kedjan av aktörer från distributörer, leverantörer, 

detaljister/försäljningsställen som saluför drivmedel till givetvis de 

slutliga brukarna i kedjan – båtfolket.  

 

Kampanjen skall bedrivas lokalt inom Torsås kommuns gränser. 

 

Lokala aktörer som säljer akrylatbensin är OK/Q8 i Torsås, Preem i 

Söderåkra, Lantmännen i Gökalund, Liljas i Bergkvara och Olssons 

Marina i Bergkvara. 

 

Kampanjen skall ske i nära kontakt med pressen via pressreleaser, 

annonsering och reportage i lokalpressen, affischering i 

detaljistledet, infoblad med en mycket tydlig information om 

akrylatbensinens fördelar som drivmedel för två-takts motorer, 

särskilt de motorerna med ett antal år på nacken, för att förbättra 

kustvattnet i och kring våra badplatser i Kalmar sund.  

 

Rune F arbetar med dessa frågor och har ansvaret för att ta fram ett 

helhetskoncept för kampanjen mot bakgrund av att den är så 

mångfacetterad och komplex. Sekretariatet understödjer Rune i 

arbetet med kampanjen genom inläggning av adekvat material på 

hemsidan. 
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För att kampanjen skall få ett så bra genomslag som möjligt bör 

den vara klar att presentera för medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner vid Vårträffen i medio maj 2013. 

 

Akrylatbensinens miljömässiga och ekonomiska fördelar går att 

läsa på hemsidan med adress ... 

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

content/uploads/2012/06/Minnesanteckningar3.pdf  

 

… där Leif Lindberg på sidan 14 nogsamt redogör för 

akrylatbensinens positiva fördelar, som han delgav 

medlemsföreningarnas representanter vid Vårträffen den 16 juni 

2012 på Sjöfartsmuséet i Bergkvara. 

 

Klicka på den blå beslutsparagrafen nedan för att läsa mer. 

 

§ 13044 - Genomgång av verksamhetsplan 201206–201305. (PDF) 

 

 

Torsås Kustmiljögrupp deltar i ett projekt gällande  

utvärdering av vasspelletstillverkning  

 

Denna verksamhetspunkt är åter på banan, efter det att projektet har 

fått förlängd projekttid och kan pågå in i juni månad 2013. 

 

Nuläget är att projetkgruppen väntar på medverkan av PKN-konsult 

i Nybro för att ta fram ett trovädigt koncept vad avser logistiken 

från skörd av vass via färdig pelletsprodukt till slutlig konsument. 

NT-pellets i Rotavik är det företag som skall omhänderta och 

bearbeta slagen vass till slutlig konsumentprodukt. 

 

Kalmarsundskommissionen har av Havs- och vattenmyndigheten 

dessutom fått 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 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/06/Minnesanteckningar3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/06/Minnesanteckningar3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Paragraf-13044-Genomgång-av-verksamhetsplan-201206.pdf
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råvara. 

 

          Klicka på den blå beslutsparagrafen nedan för att läsa mer. 

 

           § 13044 - Genomgång av verksamhetsplan 201206–201305. (PDF) 

 

 

 Kustvårdsplan 2009-2012, revidering, komplettering mm 

 

Pernilla L, vattenprojektansvarig i Torsås kommun, har fört samtal 

med och frågat Rune F om medlemsföreningarna i Kustmiljö- 

gruppen kan vara med i ett projekt, som går ut på att inventera alla 

de diken som rinner/mynnar ut i Kalmarsund. Pernillas förslag är 

ett lysande exempel på åtgärder som Kustmiljögruppen i egenskap 

av paraplyorganisation för medlemsföreningarna kan och skall 

medverka i för en bättre kustmiljö. 

 

I princip så täcks hela kuststräckan från norr till söder i kommunen 

av medlemsföreningarna till Kustmiljögruppen, förutom en smärre 

sträcka mellan Påboda och Kroka. 

 

          Klicka på den blå nedan beslutsparagrafen för att läsa mer. 

 

          § 13046 - Kustvårdsplan 2009-2012. Revidering, komplettering mm (PDF) 
            

           Axplock från kalendariet i januari/februari som  

          berör mars månads aktiviteter.                          

 2013-01-31 Inkommer vidarebefordrat mail (PDF)  
från Susanna Minnhagen, projektledare vid  
Serviceförvaltningen, Kalmar kommun med  
uppmaningen att ansöka om Kalmar kommuns  
internationella miljöpris för 2013.Klicka på den blå länkadressen nedan 
http://www.kalmar.se/Demokrati/internationellt-arbete/Miljopris/                    
för vidare information. Sista dag för ansökan är 15 mars 2013. 

 2013-01-31 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, 
vattenprojektansvarig i Torsås kommun med inbjudan (PDF) till 
kräftseminarium den 7 mars 2013 i Torslunda på Öland. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Paragraf-13044-Genomgång-av-verksamhetsplan-201206.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Paragraf-13046-Kustv%C3%A5rdsplan-2009-2012-revidering-komplettering-av-mm.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kalmar-Internationella-Milj%C3%B6pris.pdf
http://www.kalmar.se/Demokrati/internationellt-arbete/Miljopris/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-till-kr%C3%A4ftkv%C3%A4ll-7-mars-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/pdf/inbjudan_kraftseminarium_130307.pdf
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 2013-01-23 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, 
vattenprojektansvarig i Torsås kommun med inbjudan (PDF) till Havs och 
Vattenforum 2013,16–17 april i Göteborg. 

 2013-02-18 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, 
vattenprojektansvarig i Torsås kommun med inbjudan och program (PDF) 
till seminarium: "Öppet samrådsmöte Svensk Vattenförvaltning, onsdagen 
den 13 mars 2013, Kalmarsalen, Kalmar. 

 2013-02-20 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, 
vattenprojektansvarig i Torsås kommun med minnesanteckningar och 
bilagor från Vattenrådets sammanträde den 14 februari 2013 
samt inbjudan och program (PDF) till vattendragsvandring 
utmed Bruatorpsån måndagen den 1 april 2013.  
Ingen förhandsanmälan. 

 2013-03-02 Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara 
Samhällsförening med inbjudan (PDF) till deltagande i Bergkvaradagen 
den 9 maj 2013. 

 2013-03-05 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, 
vattenprojektansvarig i Torsås kommun med information om intressanta 
aktiviteter (PDF) som händer under mars månad 2013. 

 

Avslutningsvis vill vi fästa Din uppmärksamhet på, att det finns många 

intressanta tidningsartiklar om miljöfrågor sett utifrån ett brett perspektiv i 

vårt Dokumentarkiv.  Klicka på den blå markeringen för att läsa mer. 

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

Nästa sammanträde med styrelsen för Kustmiljögruppen sker torsdagen 

den 21mars 2013.  

  

Trevlig läsning! 

 

Rune Fransén 

Ordförande   Karl-Gustaf Eklund 

   Sekreterare 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Hav-och-vattenforum-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan_Havsochvattenforum-11.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/%C3%96ppet-samr%C3%A5dsm%C3%B6te-svensk-vattenf%C3%B6rvaltning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/%C3%96ppet-samr%C3%A5dsm%C3%B6te-Svensk-Vattenf%C3%B6rvaltning-2013-03-13.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Minnesanteckningar-och-bilagor-fr%C3%A5n-Vattenr%C3%A5dsm%C3%B6tet-den-14-februari-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/75-5-8-677-Vattendragsvandring-1-april-2013-MOMENT-UP-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Bergkvaradagen-9-maj-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Bergkvaradagen_2013-till-f%C3%B6reningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Fler-aktiviteter-är-nu-på-G1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Aktiviteter-Vattenrådet-mars-april-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Aktiviteter-Vattenrådet-mars-april-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/

