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Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Tisdagen den 25 mars 2014   

Plats:  Hos ledamoten Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr, 

                                   Bergkvara 

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 

Anmält frånvaro: 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

 

 

§ 14059 Mötets öppnande 

 Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna varmt välkomna till 

dagens överläggning. 

 

 Föregående protokoll från…  

 

- Styrelsens ordinarie sammanträde den 25 februari 2014, §§ 14035 – 14052   

samt 

- presidiets sammanträde den 13 mars 2014, §§ 14053 – 14058 

- godkänns/justeras, varefter de läggs ut på hemsidan av sekreteraren. 

 

 

 

§ 14060 Dagordning  

 

Dagordningen fastställs enligt kallelse med tillägg och justeringar enligt nedan 

  för…  

 

              § 14073 - Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp sammanträder på  

                     Öland 2014-03-25. Informationsärende, John Bräutigam.  
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Fastställd dagordning – Beslutsärenden §§ 14061 – 14072  

§ 14061 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 14062 Bokslut 2013. 

§ 14063 Hur efterföljs attestinstruktionen utifrån de erfarenheter som kommit fram under 

arbetet med bokslutet/årsredovisningen för 2013. 

§ 14064 Verksamhetsplan för 2014 enligt beslut på föreningsstämman 2013-10-26. 

§ 14065 Slamsugning av mindre badplatser – tidsplanering och ansökningshandlingar. 

§ 14066 Havs- och Vattenforum i Göteborg 21 maj 2014. 

§ 14067 ”Vårträff med medlemsföreningarna samt årsmöte” 

§ 14068 Enskilda avlopp i Torsås kommun. 

§ 14069 Kommunala reningsverk i Torsås kommun. 

§ 14070 Remiss av Torsås kommuns Va-plan. 

§ 14071 Vision Bergkvara. 

§ 14072 Samråd avseende Vattenvårdsplan för Torsås kust och 

               avrinningsområde 2014-2018. 

 

 

Fastställd dagordning – Informationsärenden §§ 14073 – 14074 

 

§ 14073 Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp sammanträder på 

  Öland 2014-03-25. Informationsärende, John Bräutigam. 

§ 14074 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på 

  hemsidan för perioden 2014-02-24 – 2014-03-25. Klicka på den blå länken för 

  att ta del av de inkomna handlingarna. 

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

 

Fastställd dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14074 – 14076 

§ 14075 Delgivningsärenden – – Handlingar i diariet som återfinns på 

  hemsidan för perioden 2014-02-24 – 2014-03-25. Klicka på den blå länken för 

  att ta del av de inkomna handlingarna. 

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

 

§ 14076 Nästa styrelsemöte. 

 

§ 14077 Mötets avslutande. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/
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Beslutsärenden §§ 14061 – 14072 

 

§ 14061 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

 

(Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2012-08-30, § 12139). 

 

Under överläggningen med styrelsen den 25 februari 2014, § 14037 framkom 

följande.  

 

- Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 25 

februari 2014 uppgår till 20 420 kronor,  

- efter det att 10 000 kronor överförts från föreningens fasträntekonto – 3 

månader i Swedbank per den 4 februari 2014 och att 

- PKN-Consulting återbetalat per den 21 februari 2014, 3 800 kronor 

exklusive moms för dubbelfakturerad inställelseavgift – faktura 422 - 

betald av föreningen per den 24 juni 2013 för bandvagn med släp för 

bortforsling av vass med början i Ragnabo och avslut i Södra Kärr samt 

- att PKN-Consulting återbetalt per den 25 februari 2014 del av utgående 

moms till föreningen med 355 kronor. 

 

Per den 25 februari 2014 häftar PKN-Consulting fortfarande med en skuld till 

föreningen avseende resterande del av utgående moms med 595 kronor. 

 

På föreningens fasträntekonto – 3 månader – återfinns per den 4 februari 2014, 

140 000 kronor som skall omsättas per den 5 maj 2014. 

 

Den aktuella inlåningsräntan för 3 månaders fasträntekonto uppgår per den 4 

februari 2014 till 1.35%. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge kassören i uppdrag att ta kontakt med PKN-Consulting och bevaka, så att 

de resterande utgående momspengarna som föreningen betalat med 595 

kronor enligt utredningen ovan återbetalas med det snaraste. 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 

 

Vid dagens överläggning den 25 mars 2014 med styrelsen går ordföranden 

igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som 

effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 
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Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 25 mars 

  2014 uppgår till 20 530 kronor, efter det att PKN-Consulting, Nybro slutreglerat 

  skuld avseende dubbelfakturerad inställelseavgift – faktura 422 – betald av 

      föreningen per den 24 juni 2013 för bandvagn med släp för bortforsling av vass 

      med början i Ragnabo och avslut i Södra Kärr. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 

 

§ 14062 Bokslut 2013. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 25 februari 2014, § 14038 framkom 

följande. Se även tidigare beslut 2013-12-04, § 13257 resp. 2014-01-22, § 14010 

samt inkomna handlingar i diariet 2014-03-14 resp. 2014-03-15. 

 

Sekreteraren meddelar, att Kustmiljögruppens f.d. ordförande Rune Fransén i 

telefonsamtal per den 13 februari 2014 framställer önskemål om, att sekreteraren 

i likhet med tidigare år skall förelägga och presentera inför styrelsen ett förslag 

till årsredovisning för 2013. Arbetet påbörjas omedelbart med hänsyn tagen till 

omfattningen och den samlade och förändrade livssituation som sekreteraren har 

sedan nyåret 2014. 

 

I början av vecka 8 erhåller sekretariatet balans- och resultaträkning av kassören, 

som efter genomgång reser frågetecken, då det bland annat gäller utbetald 

ersättning till PKN-Consulting för ”ställavgift” för bandvagn och släp för 

vasstransport med uppstart Ragnabo och avslut Södra Kärr till ett belopp av 

4 750 kronor. I bokslutet och årsredovisningen för 2012 har föreningen 

reserverat ett belopp som uppgår till 6 000 kronor och som återfinns på 

balansräkningen som en interims post (not 2). 

 

I protokoll från den 4 september 2013, § 13188 meddelar ordföranden att det 

ekonomiska bidrag som Kalmarsundskommissionen erhållit av Havs- och 

Vattenmyndigheten för att utvärdera möjligheterna till vasspelletering inrymmer 

såväl… 

 

- fakturan till PKN-Consulting på 4 750 kronor, som 

- premien på 5 000 kronor för det extraordinära ideella arbete som Magnus 
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Rosenborg och Rune Fransén lagt ner för att utvärdera hanteringen, energinyttan 

och de ekonomiska förutsättningarna vid tillverkning av bränslepellets med vass 

som råvara. 

 

Vidare saknas i resultaträkningen för 2013 under intäkter specifikation av ovan 

nämnd premie på 5 000 kronor, som utbetalats från Torsås kommun.  

 

Sekreteraren hänvisar till tagna beslut i styrelsen 2013-09-04, § 13188 samt 

2013-10-02, § 13225 som berör frågeställningarna ovan. 

 

Sekreteraren har i avvaktan på kassörens utredning ändock använt sig utav den 

balans- och resultaträkning som översänts till sekretariatet, enligt principen att 

det är lättare att ändra i den ekonomiska delen av årsredovisningen än att behöva 

skriva helt nytt.  

 

Sekretariatet har per den 19 februari 2014 översänt på remiss ”första utgåvan av 

årsredovisning för 2013” till de ordinarie ledamöterna i styrelsen samt 

föreningens revisor Jan Hellman. 

 

Kassören redogör under överläggningen och som framkommer av paragrafen 

14037 ovan, att PKN-Consulting per den 21 februari 2014 återbetalat 3 800 

kronor exklusive moms för dubbelfakturerad inställelseavgift – faktura 422, 

betald av föreningen per den 24 juni 2013 för bandvagn med släp för 

bortforsling av vass med början i Ragnabo och avslut i Södra Kärr samt att 

PKN-Consulting återbetalt per den 25 februari 2014 del av utgående 

moms till föreningen med 355 kronor. 

 

Per den 25 februari 2014 häftar PKN-Consulting fortfarande med en skuld till 

föreningen avseende resterande del av utgående moms med 595 kronor. 

Kassören överräcker till sekreteraren ny upprättad och reviderad resultaträkning, 

där det nu framgår på intäktssidan att… 

 

- Beloppet för fakturerade annonsplatser uppgår till 30 500 kronor. 

- Erhållit bidrag/premie på 5 000 kronor för nedlagt arbete med att utvärdera 

hanteringen, energinyttan och de ekonomiska förutsättningarna vid 

tillverkning av bränslepellets med vass som råvara, nu återfinns redovisat 

som en särskild post i resultaträkningen. 

 

Kassören ber att få återkomma med ny och reviderad resultat- och balansräkning 

när PKN-Consulting slutligt återbetalat hela den dubbelfakturerade räkningen på 

4 750 kronor. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 Ge sekreteraren i uppdrag att på sidan 11 i översänd och föreslagen 

årsredovisning för 2013 rätta intäkterna för annonsplatser från 35 500 till 

30 500 kronor. 

 Sekreteraren skall slutligen uppdatera balans- och resultaträkning, när nya 

uppgifter lämnas av kassören. 

 Ordföranden skall på sidan 20 i den översända och föreslagna 

årsredovisningen för 2013 ge sina tankar inför verksamhetsåret 2014 och 

framtiden för Kustmiljögruppen. 

 

Vid dagens överläggning den 25 mars 2014 med styrelsen går ordföranden 

igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som 

effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för att kassören per den 14 mars 2014 via mail har översänt 

slutlig reviderad balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2013, som finns 

i diariet med samma datum och som bland annat utvisar att PKN-Consulting 

slutligt återbetalt de 595 kronor avseende moms som återstår av upplupen 

dubbelbetald fakturafordran. 

 Sekreteraren redogör vidare för att presidiet har haft ett protokollfört 

  sammanträde den 13 mars 2014. 

  Av protokollet framgår att sekreteraren har i samarbete med kassören upprättat 

  förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2013 omfattande… 

 Styrelsens förvaltningsberättelse med betoning lagd på vad som gjorts och 

vilka arenor som Kustmiljögruppen uppträtt och synts på samt deltagit i. 

 Kustmiljögruppens nye ordförande förmedlar sina tankar inför det nya 

verksamhetsåret 2014 och framtiden för Kustmiljögruppen. 

 Resultat och balansräkning. 

 Inom linjen poster - Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. 

 Ekonomiska flerårsjämförelser, resultatdisposition. 

 Tilläggsupplysningar. 

 Revisionsuppdraget. 
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 Revisionsberättelse. 

Ett dokument som omfattar inte mindre än 26 sidor. 

 

Av balansräkningen framgår, att det ingående egna kapitalet vid årets början var 

142 233 kronor och vid verksamhetsårets slut per den 31 december 2013, var det 

utgående kapitalet 161 213 kronor. 

Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner 

utgjorde 18 980 kronor. 

Kustmiljögruppens revisor Jan Hellman meddelar via telefon tisdagen den 25 

mars, att revisionen nu är slutförd och att en utförlig revisionsberättelse kommer 

att översändas till sekretariatet för sedvanlig behandling och handläggning samt 

komplettering av ”Årsredovisning 2013”. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att utav det uppkomna resultatet efter finansiella intäkter och kostnader, men 

före bokslutsdispositioner på 18 980 kronor görs en avsättning till en resultat 

utjämningsfond för 2015 på 18 000 kronor som blir en del av det egna 

kapitalet,  för att möta skillnaderna i intäkter mellan verksamhetsåren, då nya 

sponsorintäkter först kan påräknas under senare delen av verksamhetsåret 

2015. 

 Att totalt balanserat eget kapital per den 31 december 2013 uppgående till  

161 213 kronor överförs i ny räkning. 

 Att överlämna upprättat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2013 

till revisor Jan Hellman för en fullödig revision enligt revisionsuppdraget 

enligt vad som sägs i 10 § under rubriken Räkenskaper i stadgarna. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag 

 Att föreslå årsmötet att besluta i enlighet med styrelsens förslag. 

 

Årsmötet beslutar 
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§ 14063 Hur efterföljs attestinstruktionen utifrån de erfarenheter som kommit fram under 

                   arbetet med bokslutet/årsredovisningen för 2013 – Nytt ärende. 

  

 Under överläggningen med styrelsens presidium den 13 mars 2014, § 14056 

  framkom följande.  

Under arbetet med årsredovisningen framkom det ganska tidigt att PKN- 

Consulting i Nybro dubbelfakturerat dels Torsås kommun, dels 

Kustmiljögruppen för inställelseavgift för bandvagn med släp med början i 

Ragnabo och avslut i Södra Kärr. Dubbelfaktureringen kunde ha kostat 

föreningen 4 750 kronor, om detta inte upptäckts. 

Vid närmare undersökning har det visats sig, att den faktura som inkommit från 

PKN-Consulting inte var attesterad innan utbetalning skedde från föreningens 

företagskonto, trots att föreningens attestinstruktion på sidan 4 klart och tydligt 

säger att ”slutattestant för Kustmiljögruppens samtliga inköp av varor och/eller 

tjänster är föreningens ordförande, enligt årsmötesbeslut 2013-06-15, § 1318. 

Det kan inte anses rimligt, att sekretariatet skall fungera som någon slags 

internrevision för den faktura och kvittohantering som löpande sker under 

verksamhetsåret. 

Sekreteraren meddelar, att de uppgifter som finns registrerade i 

föreningsregistret tydligt och klart anger, att styrelsens säte med 

faktureringsadress för verksamhetsåret 2014 är Gunnarstorp 911 A,  

385 97 Söderåkra. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Medvetandegöra för samtliga ledamöter i styrelsen som har beställnings- och 

mottagningsattest att fakturor och/eller kvitton skall tillsändas ordföranden 

för slutattest innan kassören betalar faktura/kvitto. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag. 
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§ 14064 Verksamhetsplan för 2014 enligt beslut på föreningsstämman 2013-10-26,  

               § 1337.                 

 

Under överläggningen med styrelsen den 25 februari 2014, § 14040 framkom 

följande. Se även inkomna handlingar i diariet 2014-02-08 resp. 2014-03-05. 

 

 Sekreteraren redogör för, att presidiet träffats fredagen den 14 februari 2014 och 

  att ett av ärendena vid detta möte var att dra upp riktlinjerna för reviderings- 

                      arbetet och framtagande av en uppdaterad verksamhetsplan för 2014, där redan 

  genomförda verksamhetspunkter bereds plats för nya och pågående verksam- 

                  hetspunkter revideras, uppdateras och modifieras efter nya förutsättningar. 

 

 Sekreteraren presenterar presidiets förslag till verksamhetsplan för 2014 med 

  fyra helt nya verksamhetspunkter A:01 – A:04, som anges och presenteras 

  nedan på sidorna 04 – 07 och omfattar… 

 

A:01 – Framtagning av ny, reviderad och uppdaterad informationsbroschyr, 

utgåva nr 3, ”Våren 2014”.  

Se tidigare beslut i detta ärende 2014-01-22, § 14025 samt punkten A:01 på 

sidan 4 i verksamhetsplanen för 2014. 

 

Ordföranden meddelar, att han per den 19 februari 2014 översänt utarbetat 

förslag till informationsbroschyr, som finns i diariet med samma datum till 

ledamöterna, och har för avsikt att till den 28 februari 2014, även ta fram ett 

förslag till inbladning, som kommer att finnas i diariet med samma datum. 

Inbladningen kommer att bestå utav ett dubbelsidigt A-5 format, där det på ena 

sidan finns bilder i färg på styrelsens ledamöter och på den andra sidan en 

förteckning på de sponsorer ”vänföretag som stödjer Kustmiljögruppen 

ekonomiskt för perioden 2013-2015. 

 

 A:02 – Övergripande miljökampanj för individuell reflektion under 

verksamhetsåret. Se punkten A:02 på sidan 5 i verksamhetsplanen för 2014. 

 

Denna verksamhetspunkt kommer att breddas, förtydligas och göras mera 

allmängiltig än nuvarande skrivning i Verksamhetsplan 2014 på sidan 5. 

Det är ordföranden som är författare till, funderar över, ger sina tankar kring och 

på den övergripande miljökampanjen under 2014. Detta kommer till uttryck i 

ord, text och bild i de månadsvisa Nyhetsbreven och kopplar på så sätt samman 

Kustmiljögruppens arbetsinriktning för 2014, som lyder ”vad de allra flesta av 

oss behöver just nu, är Du, som får oss alla att göra vad vi kan tillsammans för 

vår kustnära miljö”. 
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A:03 – ”Minikonferens” i en angelägen vattenmiljöfråga. 

Se punkten A:03 på sidan 6 i verksamhetsplanen för 2014. 

 

Med hänvisning till att Roland Blomqvist inte är närvarande kommer denna 

verksamhetspunkt A:03, att komma upp till behandling vid styrelsen 

sammanträde den 25 mars 2014. 

 

 A:04 – Kustmiljögruppen samverkar med bildningsförvaltningen och 

miljökontoret i kust- och vattenmiljöfrågor för eleverna i förskolan, årskurs 6 

samt årskurs 7 och 9. 

Se tidigare beslut i detta ärende 2013-10-30, § 13244 resp. 2014-01-22, § 14015 

och inkommen handling i diariet 2013-12-20 samt punkten A:04 på sidan 6 i 

verksamhetsplanen för 2014. 

 

Med hänvisning till att Roland Blomqvist inte är närvarande kommer denna 

verksamhetspunkt A:04, att komma upp till behandling vid styrelsen 

sammanträde den 25 mars 2014. 

 

 I ”Verksamhetsplanen för 2014” är de fyra nya verksamhetspunkterna kort 

beskrivna och kommer att återfinnas som bilagor till verksamhetsplan 2014, där 

den ansvarige styrelseledamoten får möjlighet att i ord, tankar och bilder 

beskriva hur och på vilket sätt verksamhetspunkten skall genomföras. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

När styrelsens ledamöter har färdigt material att presentera i ”Verksamhetsplan 

2014”, så åligger det sekreteraren enligt detta beslut, att skyndsamt uppdatera 

såväl hemsidan som linjalrubriken ”Om oss”, såväl som Länklistan och den 

skrivna verksamhetsplanen. 

 

 

                Vid dagens överläggning den 25 mars 2014 med styrelsen går ordföranden 

igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som 

effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordföranden delar ut 10 ex med inbladning till varje ledamot av den nya 

informationsbroschyren ”Vatten är inte vilken vara som helst, utan ett arv som 

måste skyddas och försvaras”, utgåva 3 våren 2014. 

Ordföranden har undersökt möjligheterna till en minikonferens på temat 

 ”Kustmiljö och fågelliv”. Detta tema skulle även kunna vara ett alternativt tema 
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för ”Vårträffen 2014” varför ordföranden kontaktat Johan Thorsén på 

Naturenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län, som vidarebefordrar mailet till 

Thomas M Johansson, som arbetar med miljöövervakning och uppföljning av 

fågelpopulationer på Länsstyrelsen i Kalmar län. Fåglar är tydliga indikatorer på 

klimattillstånd i allmänhet, men även tydliga markörer för förändringar i klimat- 

och miljöförhållanden i synnerhet. I mail 2014-03-25 skriver Thomas Johansson, 

som finns i diariet med samma datum att ”jag har nu haft kontakt med Tommy 

Larsson i Oskarshamn angående föreläsningen om ”Fåglarna vid kusten”. Vare 

sig jag eller Tommy har möjlighet aktuellt datum. Tommy är den person som kan 

detta bäst och jag har egentligen inte något annat förslag”. 

Roland Blomqvist redogör för att punkterna A:03 och A:04 på föregående sida 

av tidsskäl inte har bearbetats på det sätt som det framgår av styrelsens beslut 

2014-01-22, §§ 14013 och 14015 samt 2014-02-25, § 14040. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Sekreteraren skall lämna ut 10 ex av den nya info-broschyren ”Vatten är inte 

vilken vara som helst, utan ett arv som måste skyddas och försvaras”, utgåva 

3, våren 2014 dels till Torsås Bibliotek på deras informationsdisk dels till 

Miljökontoret, Torsås kommun på deras informationshylla. 

 Verksamhetspunkterna A:03 – ”Minikonferens” i en angelägen 

vattenmiljöfråga och A:04 – ”Kustmiljögruppen samverkar med 

bildningsförvaltningen” skall utgå ur ”Verksamhetsplanen för 2014”. 

 Verksamhetspunkterna bör återfinnas i en idébank i ”Verksamhetsplan 

2014”, att återkomma till när kraft, tid och möjlighet tillskapas inom 

styrelsen. 

 Ge sekreteraren i uppdrag att revidera ”Verksamhetsplan 2014” i enlighet 

med vad som framgår av punkt två och tre ovan till nästa styrelsemöte den 

16 april 2014. 

 

 

§ 14065 Slamsugning av mindre badplatser - tidsplanering och ansökningshandlingar. 

Under överläggningen med styrelsen den 25 februari 2014, § 14042 framkom 

följande. Se även inkomna handlingar i diariet 2014-02-28 resp. 2014-03-08 och 

2014-03-09 samt verksamhetspunkten B:01 på sidan 8 i verksamhetsplanen för 

2014.  
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Sekreteraren hänvisar till ”Verksamhetsplanen för 2014”, punkten B:01 på sidan 

8 där det bland annat framkommer… 

 

Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening, är en av de 17 medlemsföreningarna 

inom Kustmiljögruppen, som beräknar att inom sitt geografiska område under 

mars månad 2014 genomföra slamsugning av sjöbottnen vid Ekkläppen.  

 

Samtliga tillstånd från Länsstyrelse, Torsås kommun, mark- och vattenägare 

samt de som äger fiskerätt inom området blev klara under senhösten 2013. De 

upptagna sedimentmassorna skall deponeras på en intilliggande åker.  

 

Det är Jan-Ingmar Rosenblad inom medlemsföreningen som har varit 

koordinator för projektet från idé till att nu slutliga tillstånd erhållits. 

 

Jan-Ingmar R har erbjudit sig att berätta om vandringen från själva idén till 

färdiga tillstånd för de aktörer som är intresserade. Tidpunkten för själva 

slamsugningen kommer att vara förlagd till en helg, vilket skulle innebära att 

flera medlemsföreningars kontaktpersoner skulle kunna få ta del av Jan-Ingmars 

kunskaper och erfarenheter för sina egna ”slamprojekt” samtidigt som de i 

skarpt läge kunde få se hur Truxorn arbetar.  

 

Sekreteraren meddelar att presidiet kommer att träffa Jan-Ingmar Rosenblad hos 

Pia Prestel, torsdagen den 27 februari 2014, klockan 18.00 för att få ta del av 

den väg som medlemsföreningarna måste vandra från idé till färdiga tillstånd för 

slamsugning och deponi. 

 

Sekretariatet har på hemsidan under linjalrubriken Projekt/planer på 

länkadressen… 

http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-

varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/  

 

… nedtecknat minnesanteckningar och skannat in de officiella anmälningar och 

ansökningshandlingar som krävs för att tillstånd skall beviljas både av 

Länsstyrelsen i Kalmar län och av Torsås kommun.  

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Sekretariatet skall informera samtliga kontaktpersoner i de 17 

medlemsföreningarna och inbjuda dessa via mail, när och hur slamsugning 

vid badplatsen på Ekkläppen skall äga rum.  

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/
http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/
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Vid dagens överläggning den 25 mars 2014 med styrelsen går ordföranden 

igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som 

effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren informerar om att mail inkommer 2014-03-08, som finns i diariet 

med samma datum från Jan-Ingmar R med information om och inbjudan till 

demonstration av slamsugning vid Ekkläppen, lördagen den 15 mars 2014 med 

början kl. 10.00. 

 

Sekretariatet tillsänder via mail 2014-03-09, som finns i diariet med samma 

datum inbjudan till samtliga kontaktpersoner i de olika medlemsföreningarna 

från norr till söder. 

 

Under lördagen den 15 mars 2014 är de vädermässiga förutsättningarna extremt 

dåliga med hård vind och stigande vatten i Kalmarsund för att muddra. Projektet 

avslutas på lördagens eftermiddag för att återupptas och avslutas under 

söndagen. Sekreteraren har varit i kontakt med Assar Johansson och fått 

uppgifter om att allt gick enligt planerna och enligt Assar så är det nu 

”badgästerna som får utvärdera hur pass väl arbetet blev utfört”. 

 

Sekreteraren framför en tanke och idé om, att Jan-Ingmar Rosenblad kan få 

disponera 10-15 minuter under ”Vårträffen 2014” för att inför medlems- 

föreningarnas kontaktpersoner presentera hur man går till väga, för att på fem 

månader ta fram ett färdigt koncept på ”slamsugning” från idé till att alla 

tillstånd är färdiga. 

 

Att våra medlemsföreningar får presentera sina miljöidéer och miljöåtgärder i 

linje med den kommande Vattenvårdsplanen 2014-2018 intentioner ”För ett gott 

liv i en livskraftig kommun” är en förutsättning och en ”kick off” för övriga 

medlemsföreningar att ta sig an olika typer av miljöbefrämjande åtgärder på 

hemmaplan. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Vid utarbetandet av programmet för ”Vårträffen 2014” så skall presidiet 

beakta en ev. medverkan från Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening, 

vilken mycket väl kopplar samman Kustmiljögruppens arbetsinriktning för 

2014, som lyder ”vad de allra flesta av oss behöver just nu, är Du, som får 

oss alla att göra vad vi kan tillsammans för vår kustnära miljö”. 
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§ 14066 Havs- och Vattenforum i Göteborg 20-21 maj 2014. 

  

Under överläggningen med styrelsen den 25 februari 2014, § 14043 framkom 

följande. Se även inkommen handling i diariet 2014-02-28.  

 Sekreteraren påpekar att detta ärende återfinns i ”Verksamhetsplanen för 2014” 

  med början på sidan 16 under rubriken – deltagande i nationella konferenser, 

  symposier och lokala evenemang. 

 

 Ordföranden har för avsikt att delta i vattenkonferensen 2014, då hans kostnader 

  kommer att begränsas till själva kurskostnaden, då eget boende kan anordnas.  

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ordföranden skall kontakta Susanna Minnhagen, sekreterare i 

Kalmarsundskommissionen och efterhöra om de har möjlighet att helt eller 

delvis sponsra kursavgiften. 

 Skulle mot förmodan Kalmarsundskommissionen inte kunna bidrag med 

några ekonomiska medel bör Kustmiljögruppen, så tillvida att extern 

sponsring inte går att hitta, skapa utrymme i den egna budgeten för 

ordförandens kursavgift. 

 Kennert Täck skall kontakta Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och 

efterhöra om Vattenrådet i Torsås kommun kan sponsra två platser som avser 

totalt paket av kursavgift, resor och logi. 

 

 

 

 Vid dagens överläggning den 25 mars 2014 med styrelsen går ordföranden 

igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som 

effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för att det inkommit ett mail 2014-02-28, som återfinns i 

diariet med samma datum från Susanna Minnhagen, Kalmarsundskommissionen, 

som redogör för varför Kustmiljögruppens ordförande och Kustmiljögruppen 

inte kan påräkna ekonomiskt stöd för deltagande i Havs- och Vattenforum 

2014, trots att vi är en ideell förening. 

I korthet innebär avslaget att den kustvattenturné som årligen arrangeras och 

bekostas av Kalmarsundskommissionen kommer under 2014 gå av stapeln i 

Västervik mellan den 3 - 4 oktober. 
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Ordföranden ber sekreteraren redogöra för… 

- bakgrunden till, 

- vem eller vilka som tog initiativet, 

- vad som förväntades av Kustmiljögruppen vid närvaron i Göteborg på temat 

”Många bäckar små – Åtgärder med ideella krafter!, 

- vilket material som togs fram och hur detta skulle presenteras, 

- samverkan med Torsås kommun, 

 föregående års Havs- och Vattenforum. 

 Ordföranden betonar vikten av, att Kustmiljögruppens medverkan vid årets 

  konferens endast kan sträcka sig till, att representanterna från styrelsen kan och 

  får vara närvarande samt får möjlighet till, att få ta del av den information 

  som framkommer vid föreläsningar, presentationer, workshops och kontakter 

  deltagarna emellan. Några förväntningar utöver detta kan det inte bli tal om. 

 Roland Blomqvist meddelar, att han inte har för avsikt att delta i konferensen, 

  vilket innebär att det blir John Bräutigam och Kennert Täck som kommer att 

  representera Kustmiljögruppen. Detta dock under förutsättning att extern 

  finansiering kan anordnas och att Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet 

  bekräftar att det inte finns några förväntningar på Kustmiljögruppen i likhet med 

  föregående år.  

 

Styrelsen beslutar att 

 Kustmiljögruppen skall representeras av John Bräutigam och Kennert Täck 

vid Havs- och Vattenforums konferens 2014 i Göteborg. 

 Beslutet ovan förutsätter dock att extern finansiering kan anordnas och att 

Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet bekräftar, att det inte finns några 

förväntningar på Kustmiljögruppen i likhet med föregående år.  

 

 

§ 14067 ”Vårträff med medlemsföreningarna samt årsmöte” som skall avhållas före maj 

                 månads utgång enligt § 14 i stadgarna. 

   

Under överläggningen med styrelsen den 25 februari 2014, § 14044 framkom 

följande. Se även tidigare tagna beslut i detta ärende 2014-01-22, § 14018 samt 
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inkommen handling i diariet 2014-03-17 samt utsänd och bifogad ”checklista” 

med kallelsen. 

 

Sekreteraren påpekar att detta ärende återfinns i ”Verksamhetsplanen för 2014” 

med början på sidan 14, punkten B:05. 

  

Styrelsen beslutar att 

 

 Sekreteraren skall bevaka detta ärende, när det finns underlag för vidare 

beslut i styrelsen. 

 

 

 Vid dagens överläggning den 25 mars 2014 med styrelsen går ordföranden 

igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som 

effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren meddelar, att Bergkvara kapellsal nu är bokad till lördagen den 24 

maj 2014 mellan klockan 08.00 till 14.00 och bekräftelse på bokningen återfinns 

i diariet per den 17 mars 2014. 

I enlighet med vad som framkommer i detta protokoll § 14064 sidan 10 längst 

ner och följande, så utgår temat ”Kustmiljö och fågelliv” av de skäl som här 

redogörs för. Således ligger temat för ”Vårträffen 2014” fortfarande öppen.  

Sekreteraren redogör för en tanke om, att ev. kunde kanske den nya 

Vattenvårdsplanen 2014-2018 – Ett gott liv i en livskraftig kommun, vara 

grunden både för en ”minikonferens” och temat för ”Vårträffen 2014”. 

Temat enligt ovan skulle då både beakta underifrånperspektivet via våra 

medlemsföreningar och helikopterperspektivet genom att olika aktörer får 

möjlighet att ge sin syn VVP:n och i bästa fall komma med förslag till 

förpliktigande åtgärdsprogram. 

Vid diskussionen omnämns spontant aktörer som… 

 Kustmiljögruppens styrelse, 

 Kustmiljögruppens 17 medlemsföreningar, 

 Kustmiljögruppens sponsorer tillika ”vänföretag”, 

 Massmedia, 
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 Torsås kommun såsom kommunledning, turism, miljö, teknik, 

 samhällsplanering, det kustnära boendet, 

 De politiska partierna som sitter i Bygg- och miljönämnden C, S, M och 

KD, 

 Linnéuniversitetet, 

 Näringsliv, Torsås Företagarcentrum, Sustainable Sweden Southeast, TBS 

Yard,  

 Lantbruket via LRF och Skogsbruket via Södra, 

 Jönköpings Fiskeribiologi med planförfattaren Niklas Nilsson. 

 

 Skulle styrelsen finna, att förslaget till tema ovan skulle vara en bra och 

  framkomlig väg för att uppfylla målsättningen med intressanta och relevanta 

  teman för träffarna med våra medlemsföreningar enligt vad som framgår av 

  ”Verksamhetsplan 2014” på sidan 15, så måste det omgående till en ”burn out” 

   för att komma till skott och förverkliga  

 

 Styrelsen beslutar att 

 Uppdra åt presidiet att komma med förslag på och undersöka möjligheterna 

till att genomföra ”Vårträffen 2014” på temat Vattenvårdsplan 2014-2018 - 

ett verktyg för ”Ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

 

§ 14068 Enskilda avlopp i Torsås kommun 

Under överläggningen med styrelsen den 25 februari 2014, 14045 framkom 

följande. Se även inkomna handlingar i diariet 2014-01-25 resp. 2014-02-03. 

 

 Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam skickar via mail en fråga till 

  Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, som återfinns i diariet 2014-01-25, 

        och som lyder…  

 

”Jag skulle vilja ta del av material som belyser situationen angående enskilda 

  avlopp i Torsås kommun. Jag tänker på inventeringar, åtgärdsprogram,  

 handlingsplaner eller dyligt. Både utredningsmaterial och ev. policybeslut som 

  tagits av kommunstyrelse eller fullmäktige”. 
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”Tidsperioden kan jag inte direkt ange, men det bör vara material som har 

bäring på hur kommunen ser på frågan nu liksom ev. utredningsprogram eller 

åtgärdsprogram som är pågående eller avslutade under de senaste 5 åren”. 

 

I mail 2014-02-03 , som återfinns i diariet med samma datum, översänder 

ordföranden John Bräutigam inkomna handlingar från Pernilla Landin till 

sekretariatet. 

 

# Tematisk översikt till Ö-plan för vatten och avlopp, Torsås kommun. 

Områdesvisa ställningstaganden. (PDF) Samrådshandling 201312xx. 

# Policy för enskilda avlopp i Torsås kommun. (PDF) 

# Information om avloppsinventering i Torsås kommun 2005-2012. (PDF) 

# Tematiskt tillägg till Ö-plan för vatten och avlopp, Torsås kommun. (PDF)  

 

 John Bräutigam, Kustmiljögruppens nye ordförande ”har många funderingar 

kring denna beslutsparagraf vad avser de enskilda avloppens stora betydelse för 

hur det ser ut med kustvattnet”.  

 

Jämför även med vad som anförts och beslutats om i paragraf 14047 i detta 

protokoll – ”Kustmiljögruppens remissvar på Torsås kommuns VA-plan”. 

 

Ledamöterna i styrelsen för en dialog med olika infallsvinklar och 

frågeställningar som tar sig uttryck enligt nedan. 

 

- Hur ser egentligen tillståndet ut i kommunen, då det gäller de enskilda 

avloppen? 

- Vad har gjorts? 

- Vilka fastigheter har fått dispens och med vilka argument? 

- Hur går man vidare långsiktigt för att politiskt inte slappna av i sin 

motivation? 

- Följa upp, våga tänka nytt, skruva upp takten i åtgärdsprogrammen, vilket 

kommer att återfinnas i Kustmiljögruppens remissvar på VA-planen, men 

även i ”de goda samtalen”, som förs i Vattenrådet, i Kustmiljögruppens 

Nyhetsbrev och inte minst föreningens Årsredovisning! 

- Hur skall alla goda förslag och idéer som finns kopplade till den kommande 

VA-planen förverkligas? 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Vad som sagts i de sex strecksatserna ovan innebär, att Kustmiljögruppen 

kommer att ha dessa infallsvinklar och frågeställningar under sin radar för att 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/+%C3%BBP_VAplankarta201311201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/+%C3%BBP_VAplankarta201311201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/policy-enskilda-avlopp-08_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Sammanst+%C3%B1llning-avloppsinventering-av-Per-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/SR_+%C3%BBPva_karta_20131210.pdf
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se hur VA-policyen implementeras och följs upp av kommunen i beslut 

tagna av de olika politiska nivåerna. 

  

 

 

 Vid dagens överläggning den 25 mars 2014 med styrelsen går ordföranden 

igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som 

effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Vad som har redovisats i denna och tidigare beslutsparagrafer i detta ärende så 

kommer Kustmiljögruppen via sin ordförande fortlöpande, att se till och följa 

upp hur Torsås kommun hanterar, gör något av och utvärderar rubricerat ärende 

under de kommande åren. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Detta ärende skall återföras av ordföranden till styrelsen för information och 

eventuella beslut så fort nya fakta föreligger.  

 

§ 14069 Kommunala reningsverk i Torsås kommun 

 Under överläggningen med styrelsen den 25 februari 2014, § 14046 framkom 

följande. Se även inkommen handling i diariet 2014-01-27. 

 

 Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam skickar via mail en fråga till 

  Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, som återfinns i diariet 2014-01-27, 

        och som lyder…  

 

”Jag önskar få uppgift om vilka kommunala avloppsreningsverk som finns i 

Torsås kommun, vilka reningssteg de är utrustade med samt mätdata för de 

variabler som ingår i det ordinarie övervakningsprogrammet. Det senare bör 

täcka en period som avser minst ett år, men kan vara över en längre period om 

materialet är sammanställt på ett sådant sätt. Det behöver framgå av materialet 

vilka gränsvärden som är satta för de olika variablerna. 

 

Om övervakningsprogrammet visat mätdata utanför uppsatta gränsvärden önskar 

jag också en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 

avvikelserna eller andra överväganden som gjorts med anledning av 

avvikelserna. 
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Sedan kallelse utgått till ledamöterna så har en inkommen handling i rubricerat 

ärende nått diariet per den 24 februari 2014 och som återfinns nedan… 

 

2014-02-24 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen med begäran om att handlingar avseende reningsverket i 

Bergkvara från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun läggs in i 

diariet. 

 

 

Vid dagens överläggning den 25 mars 2014 med styrelsen går ordföranden 

igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som 

effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för de inkomna handlingar i detta ärende som återfinns i 

diariet och som anges nedan. 

2014-02-26 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende begäran om handlingar 

angående slutliga villkor för Bergkvara avloppsreningsanläggning från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun. 

2014-02-26 

Inkommer vidarebefordrade mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende Slutligt villkor i tillstånd 

enligt MB för Bergkvara avloppsreningsverk 2013-07-04 (PDF) från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun. 

2014-02-27 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende mail korrespondens 

om reningsverket i Bergkvara (PDF) med Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Torsås kommun. 

2014-02-27 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende mail korrespondens 

om reningsverket i Bergkvara (PDF) med Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Torsås kommun. 

2014-02-27 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende mail korrespondens 

om reningsverket i Bergkvara (PDF) med Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Torsås kommun. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Beg%C3%A4ran-om-handlingar-2014-02-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Beg%C3%A4ran-om-handlingar-ang-slutliga-villkor-f%C3%B6r-Bergkvara-avloppsanl%C3%A4ggning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Slutligt-villkor-i-tillst%C3%A5nd-enligt-MB-f%C3%B6r-Bergkvara-avloppsreningsverk.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Slutligt-villkor-i-tillst%C3%A5nd-enligt-MB-f%C3%B6r-Bergkvara-avloppsreningsverk-2013-07-04.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Slutligt-villkor-i-tillst%C3%A5nd-enligt-MB-f%C3%B6r-Bergkvara-avloppsreningsverk-2013-07-04.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Reningsverket-2014-02-27.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Tillst%C3%A5nds%C3%A4ende-enligt-MB-2012-01-171.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Fors%C3%A4ttning-Bergkvara-reningsverk.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Svar-p%C3%A5-kompletteringsremiss-g%C3%A4llande-utredning-av-reduktion-av-totalkv%C3%A4ve-samt-f%C3%B6rslag-till-slutliga-villkor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Beg%C3%A4ran-om-yttrande-i-tillst%C3%A5nds%C3%A4rende-enligt-9-kap.-MB.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Beg%C3%A4ran-om-yttrande-i-tillst%C3%A5nds%C3%A4rende-enligt-9-kap.-MB1.pdf
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2014-02-27 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende mail korrespondens 

om reningsverket i Bergkvara (PDF) med Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Torsås kommun. 

2014-03-03 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen vad avser frågor och ställningstaganden avseende 

reningsverket i Bergkvara, som Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås 

kommun besvarar genom att översända… 

# Åtgärder och kostnader för att uppnå 50 % N-avskiljning vid Bergkvara 

reningsverk. (PDF) 

# N-utredning Bergkvara reningsverk 2011-12-05. 

2014-03-15 

Inkommer vidarebefordrat vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, 

ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Kommunala reningsverk i 

Torsås kommun”. Ordföranden skriver ”nu har jag fått svar från Torsås 

kommun angående avloppsreningsverken”, som inleddes 2014-01-27 och 

som finns i diariet från samma datum. Begärda uppgifter lämnas svar på 

nedan… 

# Kvartalsmedel Bergkvara avloppsreningsverk 2013. (PDF) 

# Bidalite reningsverk 2013. (PDF) 

# Gullabo reningsverk 2013. (PDF) 

# Kommunala reningsverk i Torsås kommun (PDF), Nina Johansson,  

VA-ingenjör. 

Vad som har redovisats i denna och tidigare beslutsparagrafer i detta ärende så 

kommer Kustmiljögruppen via sin ordförande fortlöpande, att se till och följa 

upp hur Torsås kommun hanterar, gör något av och utvärderar rubricerat ärende 

under de kommande åren. 

Se även tidningsartikel Östran 2014-0321 på Kustmiljögruppens hemsida genom 

att klicka på den blå länken nedan. 

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

content/uploads/2014/03/Ostran201403211.jpg  

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Detta ärende skall återföras av ordföranden till styrelsen för information och 

eventuella beslut så fort nya fakta föreligger.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/BoM-sammantr%C3%A4desprotokoll-2013-05-14.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/BoM-Sammantr%C3%A4desprotokoll-2013-05-14.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Beg%C3%A4ran-om-handlingar-2014-03-03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/atgarder-kostnader-reningsverk.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/atgarder-kostnader-reningsverk.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/N-utredning-Bergkvara-RV_2011-12-05.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Vb-Kommunala-reningsverk-i-Tors%C3%A5s-kommun-slutligt-svar-fr%C3%A5n-Nina-Johansson.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Bergkvara-RV-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Bidalite-RV-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Gullabo-RV-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Kommunala-avloppsreningverk-i-Tors+%C3%91s-mail-N-Johansson-2014-03-14.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Ostran201403211.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Ostran201403211.jpg
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14070 Remiss av Torsås kommuns VA-plan 

Under överläggning med styrelsen den 25 februari 2014, § 14047 framkom 

följande. Se även inkomna handlingar i diariet 2014-03-02 resp. 2014-03-06 

samt 2014-03-07. 

 

Kustmiljögruppens f.d. ordförande Rune Fransén meddelar i mail till 

sekretariatet att det kommer att hållas två informationsmöten för allmänheten 

den 24 respektive 25 februari 2014, klockan 18.30 på Centrumbiografen i 

Torsås. 

Informationen nedan är hämtad från Torsås Kommuns hemsida på länken... 

http://www.torsas.se/Pages/Page.aspx?pageId=2370  

 

Vatten- och avloppsplan, tillägg till översiktsplan för Torsås kommun.  

 

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för kommunens vatten- och avlopp har 

tagits fram och lämnas nu för samråd fr.o.m. tisdagen den 11 februari t o m 

fredagen den 7 mars 2014.  

Planen föreslår bland annat nya allmänna verksamhetsområden för vatten- och 

avlopp. Dessa är Kvilla, Trankvill, Gullaboås, Övraby, Södra Torsås samt 

Kyrkebo och Petamåla. Vid en förtätning kan även Fulvik, Gunnarstorp, Påboda 

och Månstorp vara aktuella.  

Efter samrådsskedet kommer ett nytt förslag att utarbetas där hänsyn tagits till 

inkomna synpunkter. Därefter kan planhandlingarna bli föremål för utställning 

och synpunkter kan åter lämnas. 

  

Efter utställning lämnas förslaget på vatten- och avloppsplan till 

kommunfullmäktige för beslut om antagande tillsammans med ett förslag på 

tidssatt åtgärdsplan för de föreslagna förändringarna. Vatten- och avloppsplanen 

kommer sedan att ligga till grund för beslut om nya verksamhetsområden.  

När verksamhetsområdena antagits är lagstiftningen tvingande för såväl 

kommun som enskild fastighetsägare. Vid verkställande enligt tidsplan 

kommer de fastigheter som ingår i de allmänna verksamhetsområdena att 

anvisas en anslutningspunkt för vatten- och avlopp och en avgift kommer att 

http://www.torsas.se/Pages/Page.aspx?pageId=2370 
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debiteras. 

 

Samrådsmöten kommer att hållas den 24 och 25 februari 18.30 i 

Centrumbiografen, Karlskronavägen 3, Torsås. 

 

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget skall göra det skriftligen till 

Bygg- och miljönämnden, Torsås kommun, 385 25 Torsås. Synpunkterna skall 

ha kommit in till Bygg- och Miljönämnden senast fredagen den 7 mars 

2014. 

 

Den som inte senast under utställningsskedet framfört synpunkter på förslaget 

kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta vatten- och avloppsplanen. För 

mer information kan kontakt tas med planarkitekt Fredrika Ternelius  

0486-332 05 eller VA-ingenjör Nina Johansson 0486-332 15. 

  SAMRÅD 

 »Planbeskrivning vatten- och avloppsplan 

»Plankarta vatten- och avloppsplan 

 

Rune Fransén meddelar sekretariatet via telefon torsdagen den 13 februari 2014, 

att han efter förfrågan från sekreteraren gärna ställer upp, hjälper till och 

medverkar i, att till styrelsen lämna förslag på remissvar från Kustmiljögruppen. 

Remissvar i form av synpunkter skall vara Bygg- och Miljönämnden tillhanda 

senast fredagen den 7 mars 2014. 

 Rune Fransén kontaktar ledamoten Pia Prestel på telefon samma dag som 

  styrelsen sammanträder och lämnar då följande tankar som bör vara med i 

  Kustmiljögruppens remissvar på Torsås kommuns VA-plan. 

- Bra plan och ett viktigt dokument. 

- Positivt med en VA-plan som fastställs. 

- När nya verksamhetsområden kommer till innebär det inte med automatik, 

att dessa skall anslutas till kommunalt VA. Olika typer av moderna 

gemensamhetsanläggningar håller på att tas fram som uppfyller 

morgondagens miljökrav. 

http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/planer/%C3%B6p_va/sr_pb_opva_2013_12_10.pdf
http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/planer/%C3%B6p_va/sr_pk_opva__2013_12_10.pdf
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- Om inget görs så kommer avloppsvattnet att nå recipienten och slutligen 

kustvattnet. 

- Det är viktigt att VA-planen genomförs och inte enbart blir en 

”hyllvärmare”. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge ordföranden i uppdrag, att på delegation lämna Kustmiljögruppens 

remisvar på Torsås kommuns VA-plan före den 7 mars 2014. 

 

   

 Vid dagens överläggning den 25 mars 2014 med styrelsen går ordföranden 

igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som 

effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordföranden har i enlighet med styrelsens beslut från den 25 februari 2014 

utarbetat förslag/utkast till synpunkter på vatten- och avloppsplan – tematiskt 

tillägg till översiktsplan, som utsänds till styrelsens ledamöter via mail  

2014-03-02 och som finns i diariet med samma datum, för yttrande, reflektion 

och synpunkter. Styrelseledamöternas remissvar skall vara ordföranden tillhanda 

senast den 5 mars 2014 före dagens slut. 

Sekreteraren och ledamoten Pia Prestel har gemensamt utarbetat ett remissvar 

som översänts till ordföranden under onsdagen den 5 mars 2014, enligt de 

riktlinjer som ordföranden anger i sitt mail från den 2 mars 2014. 

Kustmiljögruppen översänder via mail 2014-03-06 via sin ordförande John 

Bräutigam föreningens remissvar på ”Tematiskt tillägg till Översiktsplanen – 

VA-plan” till Bygg- och Miljönämnden, Torsås kommun. 

Sekretariatet meddelar 2014-03-07 samtliga styrelseledamöter i föreningen att 

Kustmiljögruppens remissvar på Torsås kommuns VA-plan – tematiskt tillägg 

till Översiktsplanen nu finns utlagt på hemsidan. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ta ordförandens remissvar vad avser Torsås kommuns VA-plan – Tematsikt 

 tillägg till Översiktsplanen som sitt eget. 
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§ 14071 Vision Bergkvara bildar ideell förening – Nytt ärende 

Under överläggningen med styrelsen den 25 mars 2014 framkommer följande. 

Se även tidigare tagna beslut om Vision Bergkvara 2013-09-04, § 13220 samt 

inkomna handlingar i diariet 2014-02-26 resp. 2014-03-15 samt 2014-03-15.  

 

Sekretariatet tillskriver via mail 2014-03-15, som finns i diariet med samma 

datum Frida Portin, sekreterare i Vision Bergkvara följande… 

”Jag hade förmånen, att i en annan förening träffa Britt-Marie Östman, som 

för mig berättade att Kustmiljögruppen inte var representerad vid det 

stormöte som Vision Bergkvara hade onsdagen den 5 mars 2014”. 

  

”Utifrån mitt ansvarsområde inom Kustmiljögruppen, vill jag bara påminna att 

sekretariatet har expedierat styrelsens beslutsparagraf 14021 från styrelsens 

sammanträde onsdagen den 22 januari 2014 och som anger vilka personer som 

skall representera Kustmiljögruppen i Vision Bergkvara”. 

  

Styrelsens beslutsparagraf 14021 bifogas detta mail. 

  

”För att förhindra att motsvarande misstag sker i en framtid, så ber jag Dig 

ha godheten, att även skicka en inbjudan till John Bräutigam på mail 

j.brautigam@telia.com, som är Rune Franséns ersättare i Vision Bergkvara.”  

Svar inkommer från Rune Fransén, adjungerad ledamot i Kustmiljögruppens 

styrelse tillika Kustmiljögruppens representant i Vision Bergkvara, som 

återfinns i diariet den 15 mars 2014. 

Frida Portin, sekreterare i Vision Bergkvara översänder samma kväll den 15 

mars 2014, som även finns i diariet med samma datum… 

# Minnesanteckningar från Vision Bergkvaras stormöte 2014-03-05 (PDF) 

samt  

# Arbetsgrupp Playans Powerpointpresentation 

där det av närvaroförteckningen klart framgår, att Kustmiljögruppen inte var 

representerad vid stormötet den 5 mars 2014, då ärendet om att Vision 

Bergkvara skulle bilda en ideell förening. 

Ordföranden John Bräutigam meddelar i mail… 

 2014-03-13 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen 

som meddelar att någon kallelse till Vision Bergkvaras stormöte den 5 mars 

2014 inte har sänts ut till honom personligen. 

mailto:j.brautigam@telia.com
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/2014-03-05-Vision-Bergkvara-minnesanteckningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/2014-03-05-Vision-Bergkvara-PP-f+%C3%82rslag-p+%C3%91-Dalsk+%C3%B1rsplayan.ppt
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Vision-Bergkvara-deltagande-i-storm%C3%B6te.pdf
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Kustmiljögruppens styrelse har vid sitt sammanträde den 4 september 2013 

tidigare behandlat Vision Bergkvara, då mot ett samrådsärende om att bilda en 

ekonomisk förening.  

 

Av beslutet framgår att styrelsen ger ordföranden Rune Fransén i uppdrag att vid 

stormötet med VB den 1 oktober 2013 redogöra för Kustmiljögruppens 

ställningstagande, vilket i korthet innebär att Kustmiljögruppen inte för 

närvarande har mandat av sina medlemsföreningar, att gå in som fullvärdig 

medlem i den ekonomiska föreningen. 

 

Styrelsen diskuterar ärendet ingående och kommer fram till att det inte finns 

möjlighet, att med nuvarande stadgar som underlag och grund ansöka om 

medlemskap i Vision Bergkvara – ideell förening.  

 

Torsås Kustmiljögrupp är enligt sina stadgar och som framgår av paragraferna 

02 – föreningens ändamål och 03 – föreningens uppgifter ”en 

samordningsorganisation för de ideella medlems- och kustmiljöföreningarna i 

Torsås kommun som stöder arbetet med att förbättra kustmiljön i Kalmarsund i 

synnerhet och i Östersjön i allmänhet och som antagits som medlemmar i 

Kustmiljögruppen. Att ansöka om medlemskap i Vision Bergkvara skulle vara 

ett reciprokt förhållande och agerande gentemot vad som framgår av stadgarna. 

 

Vision Bergkvara är däremot varmt och hjärtligt välkomna att ansöka om 

medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp, en ansökan som omgående skulle 

beviljas.  

 

I och med att Kustmiljögruppen inte var representerad vid stormötet den 5 

mars 2014, så berövades föreningen också sina möjligheter att framföra sina 

möjligheter, synpunkter och tankar, att inte ingå som medlemsförening i den 

ideella föreningen Vision Bergkvara. 

 

Styrelsen beslutar med acklamation att 

 Inte ansöka om medlemskap i Vision Bergkvara i enlighet med de 

argument, som framgår av beslutsärendet ovan. 

 

Styrelsen beslutar vidare att 

 Om möjligt få en observatörstatus i de beslutande organ och arbetsgrupper i 

Vision Bergkvara som berör arbetet med att förbättra kustmiljön i Torsås 

kommun. 
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§ 14072 Samråd avseende Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde – Nytt

 ärende.  

 Under överläggningen med styrelsen den 25 mars 2014 framkommer följande. 

 Se även inkomna handlingar i diariet 2014-03-13 samt 2014-03-16. 

 I diariet står att läsa… 

2014-03-13 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken Samråd Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 

2014-2018. Pernilla Landin skriver ”Ni som får detta mail representerar 

någon förening, organisation eller intressegrupp, som kan ha ett intresse av 

Vattenvårdsplanen för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018. Fram 

till den 6 april 2014 har Ni möjlighet att inkomma med Era synpunkter”. 

# Samrådshandlingar gällande Vattenvårdsplan för Torsås kust och 

avrinningsområde 2014-2018. (PDF) 

# Klicka på den blå länken nedan för att läsa hela Vattenvårdsplanen för 

Torsås kust och avrinningsområde…       

http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/pla

ner/vattenvardsplan%20for%20torsas%20kust%20och%20avrinningsomrad

e_version%201%20(2).pdf   

 
 I diariet står även att läsa… 

2014-03-16 

Kustmiljögruppens ordförande, John Bräutigam tillskriver via mail (PDF) 

samtliga ledamöter i styrelsen såväl ordinarie såväl som ersättare 

Kustmiljögruppens utkast till yttrande över Vattenvårdsplan för Torsås kust 

och avrinningsområde 2014-2018. 

Utkast till yttrande återfinns dels som en Word-fil dels som en PDF-fil. 

Remissvar skall vara ordföranden tillhanda senast vid dagens slut 

måndagen den 24 mars 2014. 

Under måndagen den 24 mars 2014 inkommer sekreteraren och ledamoten Pia 

Prestel med ett gemensamt remissvar i rubricerat ärende. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ta ordförandens remissvar vad avser ”Vattenvårdsplan för Torsås kust och 

avrinningsområde 2014-2018”, som sitt eget. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Samrad-vattenvardsplan-for-Torsas-kust-och-avrinningsomrade-2014-2018.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/2013-0518-SAMR+%C3%A0D-VATTENV+%C3%A0RDSPLANF+%C3%BBR-TORS+%C3%A0S-KUST-OCH-AVRINNINGSOMR+%C3%A0DE-2014-2018.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/2013-0518-SAMR+%C3%A0D-VATTENV+%C3%A0RDSPLANF+%C3%BBR-TORS+%C3%A0S-KUST-OCH-AVRINNINGSOMR+%C3%A0DE-2014-2018.pdf
http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/planer/vattenvardsplan%20for%20torsas%20kust%20och%20avrinningsomrade_version%201%20(2).pdf
http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/planer/vattenvardsplan%20for%20torsas%20kust%20och%20avrinningsomrade_version%201%20(2).pdf
http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/planer/vattenvardsplan%20for%20torsas%20kust%20och%20avrinningsomrade_version%201%20(2).pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Utkast-till-yttrande-%C3%B6ver-Torsas-Vattenvardsplan-2014-2018.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Utkast-2014-03-16-svarsdokument-Remiss-Vattenv+%C3%91rdsplan-Tors+%C3%91s-kommun-2014.doc
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Utkast-2014-03-16-svarsdokument-Remiss-Vattenv+%C3%91rdsplan-Tors+%C3%91s-kommun-2014.pdf
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Informationsärenden § 14073 - 14074. 

 

§ 14073 Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp sammanträder 2014-03-25 på 

                Öland. Informationsärende, John Bräutigam.  

 Ordföranden informerar ledamöterna om sina erfarenheter och går igenom 

  minnesanteckningarna från samverkansgruppens sammanträde där sex personer 

  var närvarande av 21. 

 Se även inkommen handling i diariet 2014-03-27. 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

§ 14074 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på 

hemsidan för perioden 2014-02-24 – 2014-03-25.  

Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte under 

överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 

 

Beslutar styrelsen att 

 Lägga informationsärendena till handlingarna. 

 

Klicka på den blå länken för att ta del av de inkomna handlingarna.   

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

2014-02-26 

Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, sekreterare i Vision Bergkvara med 

inbjudan till stormöte den 5 mars 2014 i Båtklubbens lokal i hamnen. 

# Kallelse och dagordning konstituerande årsmöte för bildandet av Vision 

Bergkvara – ideell förening. (PDF) 

# Stadgar för Vision Bergkvara – ideell förening. 

2014-02-28 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende att Susanna Minnhagen, 

sekreterare i Kalmarsundskommissionen besvarar frågan om ekonomiskt 

stöd för deltagande i Havs- och Vattenforums kongress i Göteborg den 20-

21 maj 2014. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Vision-Bergkvara-konstituerande-+%C3%91rsm+%C3%82te-ideell-f+%C3%82rening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Vision-Bergkvara-konstituerande-+%C3%91rsm+%C3%82te-ideell-f+%C3%82rening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Vision-Bergkvara-stadgar-ideell-f+%C3%82rening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Susanna-Minnhagen-svarar-John-B-om-medfinansiering-vid-Havs-och-Vattenforum-2014.pdf
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2014-02-28 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen 

med önskan om att sekretariatet skall lägga in den nya skriften från LRF 

med rubriken ”Äga och förvalta diken och andra vattentillgångar i 

jordbrukslandskapet. 

 

2014-02-28 

Inkommer mail (PDF) från Jan-Ingmar Rosenblad, Ragnabo Miljö- och 

Samfällighetsförening med underlagsmaterial avseende 

medlemsföreningens slamsugningsprojekt vid Ekkläppen i mars 2014, som 

återfinns på hemsidan. Klicka på den blå länken för att läsa 

mer. http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-

ekklappen-varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/  

2014-02-28 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen angående framtagning av original 

till informationsbroschyr, utgåva 3 – Våren 2014 (PDF) samt inbladning. 

(PDF) 

2014-03-02 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

för inläggning i diariet som tillsänts samtliga ledamöter i styrelsen avseende 

remissyttrande ”Utkast till synpunkter på Vatten- och avloppsplan – 

tematiskt tillägg”. Remissvar skall vara ordföranden tillhanda senast vid 

dagens slut den 5 mars 2014. 

 

2014-03-03 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen vad avser frågor och ställningstaganden avseende 

reningsverket i Bergkvara, som Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås 

kommun besvarar genom att översända… 

# Åtgärder och kostnader för att uppnå 50 % N-avskiljning vid Bergkvara 

reningsverk. (PDF) 

# N-utredning Bergkvara reningsverk 2011-12-05. 

2014-03-08 

Inkommer mail (PDF) från Jan-Ingmar Rosenblad, Ragnabo Miljö- och 

Samfällighetsförening med information och inbjudan till demonstration av 

slamsugning vid Ekkläppen, lördagen den 15 mars 2014 med början 

klockan 10.00. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Nyhet-fr%C3%A5n-Greppa-N%C3%A4ringen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Muddring-Ekkl%C3%A4ppen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/
http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Material-till-informationsbroschyr-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Folder-Kustmilj+%C3%82gruppen-utg+%C3%91va-3-v+%C3%91ren-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Bilaga-folder-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Utkast-till-synpunkter-p%C3%A5-vatten-oh-avloppsplan-tematiskt-till%C3%A4gg.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Tematiskt-till+%C3%B1gg-till-+%C3%82versiktplanen-f+%C3%82r-vatten-och-avlopp-fr+%C3%91n-2010.-Utkast-version-1-2014-03-02.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Tematiskt-till+%C3%B1gg-till-+%C3%82versiktplanen-f+%C3%82r-vatten-och-avlopp-fr+%C3%91n-2010.-Utkast-version-1-2014-03-02.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Beg%C3%A4ran-om-handlingar-2014-03-03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/atgarder-kostnader-reningsverk.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/atgarder-kostnader-reningsverk.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/N-utredning-Bergkvara-RV_2011-12-05.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Inbjudan-till-demovisning-av-slamsugning-Ekklappen-2014-03-15.pdf
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2014-03-09 

Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) till samtliga kontaktpersoner i de olika 

medlemsföreningarna från norr till söder i Kustmiljögruppen inbjudan (PDF) 

till att bese slamsugning vid Ekkläppen, lördagen den 15 mars 2014 med 

början klockan 10.00 jämte vägbeskrivning.  

2014-03-11 

Centralt utskick av… 

Nyhetsbrev för mars månad 2014 (PDF) jämte styrelsens 

remissvar (PDF) på Torsås kommuns VA-plan – tematiskt tillägg till 

Översiktsplanen via… 

# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, 

# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer samt 

# mail (PDF) till de exekutiva personer inom myndigheter, 

organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista. 

 

2014-03-13 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken Samråd Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 

2014-2018. Pernilla Landin skriver ”Ni som får detta mail representerar 

någon förening, organisation eller intressegrupp, som kan ha ett intresse av 

Vattenvårdsplanen för Torsås kust och avrinningsområde  

2014-2018. Fram till den 6 april 2014 har Ni möjlighet att inkomma med Era 

synpunkter”. 

# Samrådshandlingar gällande Vattenvårdsplan för Torsås kust och 

avrinningsområde 2014-2018. (PDF) 

# Klicka på den blå länken nedan för att läsa hela Vattenvårdsplanen för 

Torsås kust och avrinningsområde       

 http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/pl

aner/vattenvardsplan%20for%20torsas%20kust%20och%20avrinningsomra

de_version%201%20(2).pdf   

2014-03-15 

Inkommer vidarebefordrat vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, 

ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Kommunala reningsverk i 

Torsås kommun”. Ordföranden skriver ”nu har jag fått svar från Torsås 

kommun angående avloppsreningsverken”, som inleddes 2014-01-27 och 

som finns i diariet från samma datum. Begärda uppgifter lämnas svar på 

nedan… 

# Kvartalsmedel Bergkvara avloppsreningsverk 2013. (PDF) 

# Bidalite reningsverk 2013. (PDF) 

# Gullabo reningsverk 2013. (PDF) 

# Kommunala reningsverk i Torsås kommun (PDF), Nina Johansson,  

VA-ingenjör. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Inbjudan-till-Ekkl%C3%A4ppen-l%C3%B6rdagen-den-15-mars-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Inbjudan-om-demonstration-av-slamsugning-skickat-via-mail.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/V%C3%A4gbeskrivning-till-Ekkl%C3%A4ppen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Nyhetsbrev-Kustmilj%C3%83%C2%B6gruppen-mars-2014-slutlig-version.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Remiss-svar-fr%C3%A5n-Kustmilj%C3%B6gruppen-ang.-%C3%96versiktsplanen-Tors%C3%A5s-Kommun-2014-03-062.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Remiss-svar-fr%C3%A5n-Kustmilj%C3%B6gruppen-ang.-%C3%96versiktsplanen-Tors%C3%A5s-Kommun-2014-03-062.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Nyhetsbrev-mars-2014-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Nyhetsbrev-mars-2014-sponsorer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Nyhetsbrev-mars-2014-executiva.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Samrad-vattenvardsplan-for-Torsas-kust-och-avrinningsomrade-2014-2018.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/2013-0518-SAMR+%C3%A0D-VATTENV+%C3%A0RDSPLANF+%C3%BBR-TORS+%C3%A0S-KUST-OCH-AVRINNINGSOMR+%C3%A0DE-2014-2018.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/2013-0518-SAMR+%C3%A0D-VATTENV+%C3%A0RDSPLANF+%C3%BBR-TORS+%C3%A0S-KUST-OCH-AVRINNINGSOMR+%C3%A0DE-2014-2018.pdf
http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/planer/vattenvardsplan%20for%20torsas%20kust%20och%20avrinningsomrade_version%201%20(2).pdf
http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/planer/vattenvardsplan%20for%20torsas%20kust%20och%20avrinningsomrade_version%201%20(2).pdf
http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/planer/vattenvardsplan%20for%20torsas%20kust%20och%20avrinningsomrade_version%201%20(2).pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Vb-Kommunala-reningsverk-i-Tors%C3%A5s-kommun-slutligt-svar-fr%C3%A5n-Nina-Johansson.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Bergkvara-RV-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Bidalite-RV-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Gullabo-RV-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Kommunala-avloppsreningverk-i-Tors+%C3%91s-mail-N-Johansson-2014-03-14.pdf
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2014-03-15 

Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) efter beslut i presidiet  

2014-03-13 inbjudan (PDF) till Vattendagen den 22 mars 2014 till ordinarie 

och ersättande ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse. 

 

2014-03-15 

Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, sekreterare i Vision Bergkvara med 

information om… 

# Minnesanteckningar från Vision Bergkvaras stormöte 2014-03-05 (PDF) 

samt  

# Arbetsgrupp Playans Powerpointpresentation.  

 

2014-03-16 

Pia Prestel, ledamot i Kustmiljögruppens styrelse översänder via mail (PDF) 

inbjudan till ”mingelkväll” tisdagen den 1 april 2014 med början 18.30 till… 

# Magnus Rosenborg, Miljöföreningen Södra Ragnabo, 

# Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo, 

# Jan-Ingmar Rosenblad, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening 

# Anders Björkman, Norragårdens Samfällighetsförening enligt 

styrelsebeslut 2014-02-25, § 14039. 

Från Kustmiljögruppen deltar John Bräutigam, Kennert Täck och Pia Prestel 

(värdinna). 

 

2014-03-17 

Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga ledamöter i styrelsen 

 ”Kallelse jämte förslag till dagordning” (PDF) till styrelsens sammanträde 

den 25 mars 2014 med början klockan 18.00 hos Roland Blomqvist i 

dennes bostad i Södra Kärr samt följande bifogad handling… 

# Checklista för genomförande av ”Vårträffen 2014″. 

 

2014-03-17 

Inkommer mail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen som 

skriver ”På söndagen kunde vi slutföra muddringen av Ekkläppen. Nu får vi 

vänta på badgästerna som får göra en utvärdering. Ha det gott/Assar”. 

 

2014-03-25 

Kustmiljögruppens revisor Jan Hellman kontaktar sekreteraren och 

meddelar att revisionsarbetet nu är avslutat. Revisionsberättelsen kommer 

att översändas per post till sekretariatet, varefter sekreteraren kommer att 

lägga in och komplettera årsredovisningen med densamma. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Vattendagen-den-22-mars-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Vattendagen-den-22-mars-20141.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Minnesanteckningar-fr%C3%A5n-Vision-Bergkvara-storm%C3%B6te-5-mars-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/2014-03-05-Vision-Bergkvara-minnesanteckningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/2014-03-05-Vision-Bergkvara-PP-f+%C3%82rslag-p+%C3%91-Dalsk+%C3%B1rsplayan.ppt
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Inbjudan-till-mingel-hos-Pia-2014-04-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Kallelse-till-styrelsem%C3%B6te-2014-03-25-med-Kustmilj%C3%B6gruppen-j%C3%A4mte-dagordning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Kallelse-till-styrelsem%C3%B6te-2014-03-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Checklista-f%C3%B6r-genomf%C3%B6rande-av-v%C3%A5rtr%C3%A4ffen-20141.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Re-Ekkl%C3%A4ppen.pdf
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Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14075 - 14077 

 

§ 14075 Delgivningsärenden - Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

perioden 2014-02-24 – 2014-03-25.  

Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte under 

överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 

 

Beslutar styrelsen att 

 Lägga delgivningsärendena till handlingarna. 

 

Klicka på den blå länken för att ta del av de inkomna handlingarna.   

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

 

2014-02-24 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende begäran om handlingar 

avseende reningsverket i Bergkvara med Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Torsås kommun. 

2014-02-26 

Inkommer vidarebefordrade mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende Slutligt villkor i tillstånd 

enligt MB för Bergkvara avloppsreningsverk 2013-07-04 (PDF) från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun. 

 

2014-02-26 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende begäran om handlingar 

angående slutliga villkor för Bergkvara avloppsreningsanläggning från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun. 

2014-02-27 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende mail korrespondens 

om reningsverket i Bergkvara (PDF) med Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Torsås kommun. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Beg%C3%A4ran-om-handlingar-2014-02-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Slutligt-villkor-i-tillst%C3%A5nd-enligt-MB-f%C3%B6r-Bergkvara-avloppsreningsverk.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Slutligt-villkor-i-tillst%C3%A5nd-enligt-MB-f%C3%B6r-Bergkvara-avloppsreningsverk-2013-07-04.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Slutligt-villkor-i-tillst%C3%A5nd-enligt-MB-f%C3%B6r-Bergkvara-avloppsreningsverk-2013-07-04.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Beg%C3%A4ran-om-handlingar-ang-slutliga-villkor-f%C3%B6r-Bergkvara-avloppsanl%C3%A4ggning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/BoM-sammantr%C3%A4desprotokoll-2013-05-14.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/BoM-Sammantr%C3%A4desprotokoll-2013-05-14.pdf
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2014-02-27 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende mail korrespondens 

om reningsverket i Bergkvara (PDF) med Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Torsås kommun. 

2014-02-27 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende mail korrespondens 

om reningsverket i Bergkvara (PDF) med Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Torsås kommun. 

2014-02-27 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende mail korrespondens 

om reningsverket i Bergkvara (PDF) med Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Torsås kommun. 

2014-03-05 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

avseende komplettering till VP 2014, punkt A 02. 

2014-03-06 

Kustmiljögruppen översänder via mail (PDF) via sin ordförande John 

Bräutigam föreningens remissvar (PDF) på ”Tematiskt tillägg till 

Översiktsplanen – VA-plan”. 

2014-03-07 

Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) styrelseledamöterna i 

Kustmiljögruppen information om att… 

# Styrelseprotokollet från den 25 februari 2014 nu är justerat (PDF) och 

finns utlagt på hemsidan. 

# Kustmiljögruppens remissvar (PDF) på Torsås kommuns VA-plan – 

tematiskt tillägg till översiktsplanen nu finns utlagt på hemsidan. 

2014-03-11 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Robertsson, handläggare 

föreningsregistret Torsås kommun avseende uppdatering av uppgifter om 

Kustmiljögruppen i föreningsregistret. 

2014-03-11 

Inkommer svarsmail (PDF) från Stellan Hamrin, sakkunnig inom 

miljöområdet med anledning av att sekretariatet utsänt Nyhetsbrev för mars 

månad 2014. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Beg%C3%A4ran-om-yttrande-i-tillst%C3%A5nds%C3%A4rende-enligt-9-kap.-MB.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Beg%C3%A4ran-om-yttrande-i-tillst%C3%A5nds%C3%A4rende-enligt-9-kap.-MB1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Fors%C3%A4ttning-Bergkvara-reningsverk.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Svar-p%C3%A5-kompletteringsremiss-g%C3%A4llande-utredning-av-reduktion-av-totalkv%C3%A4ve-samt-f%C3%B6rslag-till-slutliga-villkor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Reningsverket-2014-02-27.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/02/Tillst%C3%A5nds%C3%A4ende-enligt-MB-2012-01-171.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Komplettering-tull-VP-2014-punkt-A-02.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/VP-2014-punkt-A.02-Milj+%C3%82kampanj.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/L%C3%A4st-remissvar-tematiskt-till%C3%A4gg-till-%C3%96versiktsplanen-VA.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Remiss-svar-fr%C3%A5n-Kustmilj%C3%B6gruppen-ang.-%C3%96versiktsplanen-Tors%C3%A5s-Kommun-2014-03-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Protokollet-fr%C3%A5n-styrelsens-sammantr%C3%A4de-den-25-februari-2014-%C3%A4r-nu-justerat.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Styrelseprotokoll-2014-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Remiss-svar-fr%C3%A5n-Kustmilj%C3%B6gruppen-ang.-%C3%96versiktsplanen-Tors%C3%A5s-Kommun-2014-03-061.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Sv-komplettering-av-uppgifter-i-f%C3%B6reningsregistret.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Svar-p%C3%A5-Nyhetsbrev-f%C3%B6r-mars-2014.pdf


34 

 

2014-03-12 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen underlagsmaterial inför presidiemöte 2014-03-12 hos 

Karl-Gustaf Eklund, Södra Kärr. 

2014-03-13 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen 

som meddelar att någon kallelse till Vision Bergkvaras stormöte den 5 mars 

2014 inte har sänts ut till honom personligen. 

2014-03-14 

Inkommer svarsmail (PDF) från Kennert Täck, kassör i Kustmiljögruppen 

med reviderad balans- och resultaträkning (PDF) för verksamhetsåret 2013. 

2014-03-15 

Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Fransén, adjungerad ledamot i 

Kustmiljögruppen med anledning av att sekretariatet tillskriver i mail Frida 

Portin, sekreterare i Vision Bergkvara (VB), vilka personer som skall 

representera Kustmiljögruppen i VB enligt enligt beslut 2014-01-22, § 

14021. 

2014-03-15 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) bilagda handlingar till revisor Jan 

Hellman som underlag för dennes revision och samtliga ledamöter i 

styrelsen inklusive ersättarna… 

# Protokoll fört vid sammanträde med presidiet 2014-03-13 . (PDF) 

# Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. 

2014-03-17 

Inkommer svarsmail (PDF) från Elisabeth Ländin, förvaltningsassistent 

Svenska Kyrkan i Torsås Pastorat med bekräftelse på att såväl lokal som 

kök är bokat i Bergkvara kapellsal till ”Vårträffen 2014″, lördagen den 24 maj 

2014. 

 

2014-03-17 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till samtliga ledamöter i 

Kustmiljögruppens styrelse information om de förenings- och 

kontaktuppgifter (PDF) som nu är uppdaterade och finns inlagda i 

Föreningsregistret om Kustmiljögruppen under verksamhetsområdet 

Kultur/Fritid/ i Torsås kommun. 

2014-03-17 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen 

som meddelar sekretariatet att det står fel E-post adress i Torsås kommuns 

föreningsregister. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Lite-material-inf%C3%B6r-morgondagens-presidiem%C3%B6te-2014-03-13.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Vision-Bergkvara-deltagande-i-storm%C3%B6te.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Uppdatering-om-avsnittet-ekonomi-i-%C3%A5rsredovisningen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Resultat-och-balansr%C3%A4kning-2014-03-15-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Sv-avseende-Kustmiljogruppens-representation-i-VB-2014-03-15.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/%C2%A7-14021-2014-01-22-Kustmilj%C3%B6gruppens-representant-i-Vision-Bergkvara.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/%C2%A7-14021-2014-01-22-Kustmilj%C3%B6gruppens-representant-i-Vision-Bergkvara.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/%C3%85rsredovisning-2013-till-samtliga-ledam%C3%B6ter-i-styrelsen-och-revisor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Protokoll-f%C3%B6rt-vid-sammantr%C3%A4de-med-presidet-2014-03-13.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/%C3%85rsredovisning-f%C3%B6r-verksamhets%C3%A5ret-2013-i-sin-helhet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Bekr%C3%A4ftelse-p%C3%A5-att-f%C3%A5-hyra-Kapellsalen-2014-05-024.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Uppdatering-av-kontaktuppgifterna-i-f%C3%B6reningsregistret.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/F%C3%B6reningsuppgifter-f%C3%B6r-Kustmilj%C3%B6gruppen-2014-03-17.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/F%C3%B6reningsuppgifter-f%C3%B6r-Kustmilj%C3%B6gruppen-2014-03-17.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Fel-i-kontaktuppgift.pdf
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§ 14076 Nästa styrelsemöte 

 

Ordföranden meddelar, att nästa styrelsemöte sker i vecka 16, tisdagen den  

16 april 2014 hos Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

  

Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före 

styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden. 

 

 

§ 14077 Mötet avslutas 

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt 

vänder sig till Roland Blomqvist och framför ledamöternas TACK för en 

välsmakande måltid. 

 

 

 Vid pennan dag som ovan   Justeras: 

 

    

Karl-Gustaf Eklund   John Bräutigam 

Sekreterare    Ordförande  


