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Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid 
Kustmiljögruppen.   

Oktober månad 
2014-10-16 
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande meddelar Frida Portin, Vision Bergkvara 
via mail (PDF) att han kommer att representera Kustmiljögruppen vid VB:s stormöte 
2014-10-21. 
2014-10-16 
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande tackar via mail (PDF) styrelsen för 
Kärrabo Kustvårdsförening för sitt deltagande vid deras styrelsemöte 2014-10-15. 
2014-10-15 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som 
översänder till sekretariatet ”Minnesanteckningar från Kärrabo Kustvårdsförenings 
styrelsemöte 2014-10-15″. (PDF) 
2014-10-15 
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande frågar via mail (PDF) om Rune Fransén, 
adjungerad ledamot av styrelsen har för avsikt att representera Kustmiljögruppen vid 
Vision Bergkvaras (VB:s) stormöte tisdagen den 21 oktober 2014. 
2014-10-14 
Inkommer mail (PDF) från Joel Parde, Leader Småland Sydost som översänder 
Powerpoint presentation (PDF) från fokusgrupp - Miljö, energi och klimat – besök vid 
 Cefur i Ronneby den 3 oktober 2014. (Cefur står för Centrum för forskning och 
utveckling i Ronneby) 
2014-10-13 
Inkommer till sekretariatet via mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 
Kustmiljögruppen, kopia av sammanfattande svar till Martin Storm, 
samhällsbyggnadschef i Torsås kommun med rubriken ”Kolla din brunn-projekt”. 
2014-10-13 
Sekretariatet besvarar via mail (PDF) Britt-Marie Östmans, Vision Bergkvaras svarsmail 
med anledning av deltagande i Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014″ lördagen den 22 
november 2014. 
2014-10-12 
Inkommer mail (PDF) från Joel Parde, Leader Småland Sydost avseende 
minnesanteckningar (PDF) från fokusgrupp – Miljö, energi och klimat – möte i Ronneby 
den 3 oktober 2014. 
2014-10-12 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) på nytt förfrågan till Christoffer Johansson, förste 
vice ordförande i Bygg och Miljönämnden om hans deltagande på Kustmiljögruppens 
”Höstträff 2014″ lördagen den 22 november 2014 med förslag till tidpunkt och 
programpunkt. 
2014-10-12 
Sekretariatet skriver i mail (PDF) till valberedningens ledamöter med frågeställningen 
och rubriken ”avstämning av valberedningens arbete i Kustmiljögruppen”. 
2014-10-10 
Inkommer svarsmail (PDF) från Hanna Gustafsson, miljöinspektör vid 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun med anledning av att sekretariatet 
utsänt mail 2014-10-01 till de föreslagna inbjudna föreläsarna vid den kommande 
”Höstträffen 2014″ lördagen den 22 november 2014. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Hostens-stormote-2014-10-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Tack-for-igar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Minnesanteckningar-Karrabo-Kustvardsforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Karrabo-Kustvardsforenings-styrelsemote-2014-10-15.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Karrabo-Kustvardsforenings-styrelsemote-2014-10-15.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/VBs-stormote-2014-10-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Bilderna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/141003-C2C-Cefur-Cradle-to-Cradle.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Sv-Kolla-din-brunn-projekt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Din-programpunkt-BmO.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Utkast-minnesanteckningar-Ronneby-2010-10-03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Minnesanteckning-Fokusgrupp-Milj+Â-energi-och-klimat-2014-10-03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Din-programpunkt-Christoffer-Johansson.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Avstamning-av-valberedningens-arbete-i-Kustmiljogruppen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kustmiljogruppen-behover-din-medverkan.pdf


2014-10-09 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) Kustmiljögruppens samrådssvar avseende 
”detaljplan för Ragnabo 3:28, Torsås kommun”. (PDF) 
2014-10-09 
Inkommer svarsmail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen, som 
bekräftar deltagande i ”Höstträffen 2014″ lördagen den 22 november 2014 med egen 
programpunkt 10.35-10.45 med rubriken ”Vasslåtter 2014 – mina erfarenheter”. 
2014-10-08 
Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet bekräftar muntligt deltagande i ”Höstträffen 
2014″ lördagen den 22 november 2014 med egen programpunkt 11.30-11.40 med 
rubrikerna ”Vad händer i Vattenrådet?” samt ”LOVA-projektet Magasinering och 
fördröjning – Ett helhetsgrepp”.  
2014-10-06 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 
”Minnesanteckningar från Vattenrådets senaste styrelsemöte 2014-10-02″. (PDF) Övrig 
intressant information hittar Du på Vattenrådets hemsida på länken 
http://www.vattenorgansiationer.se/bruatorpsan/ 
2014-10-06 
Sekretariatet meddelar via mail (PDF) valberedningens ledamöter, att ”Höstträffen för 
2014″ är framflyttad till lördagen den 22 november 2014 med början 09.45. 
2014-10-06 
Sekretariatet expedierar följande ärenden efter sammanträdet med styrelsen 
2014-09-23, 
# via mail (PDF) § 14153, 2014-09-23 – Nytt samarbetsavtal för 2015 avseende 
webbtjänster till Webb&Form, Bergkvara. 
# via mail (PDF) § 14157 – Information från presidiets möte med valberedningen. 
2014-10-03 
Minnesanteckningar – Miljö, energi, klimat (PDF) 2014-09-08 Leader kontoret 
Emmaboda med deltagande av Karl-Gustaf (Kåge) Eklund. 
2014-10-03 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med bilagda 
handlingar ”Styrelsemöte Vattenrådet 2 oktober 2014” (PDF) samt ”Projekt – 
Magasinering och fördröjning – Ett helhetsgrepp 29/9 2014″. (PDF) 
2014-10-01 
Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, Miljöföreningen Södra Ragnabo, 
som meddelar att varken han eller hustrun Åsa kan närvara på ”Höstträffen 2014″. 
2014-10-01 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) förfrågan till de personer som står som förslag 
till föreläsare/programpunktsägare till ”Höstträffen 2014″, om de kan deltaga och ge 
återkoppling på föreslagen programpunkt. Ärenderubrik ”Kustmiljögruppen behöver Din 
medverkan!” 
2014-10-01 
Sekretariatet expedierar protokollet från styrelsens sammanträde 2014-09-23 (PDF) till 
styrelsens ledamöter jämte följande handlingar… 
# Verksamhetsplan 2015 med flerårsplan 2016-2017. (PDF) 
# Verksamhetsbudget 2015 med flerårsplan 2016-2017. (PDF) 
# Verksamhetsplan/Verksamhetsbudget – är varandras spegelbilder av kommunicerande 
kärl. (PDF) 
# Kallelse med preliminär dagordning till ”Höstträff 2014″ med medlemsföreningarna 
samt efterföljande föreningsstämma. (PDF) 
# Dagordning till föreningsstämman. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Samradssvar-deltaljplan-Ragnabo-3-28-gronstraket-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Samradssvar-avseende-detaljplan-Ragnabo3-28-gronstraket.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Din-programpunkt-vid-Hosttraffen-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Minnesanteckningar-fran-Vattenradets-mote-2014-10-02.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Minnesanteckningar-fran-styrelsemote-2014-10-02.pdf
http://www.vattenorgansiationer.se/bruatorpsan/
http://www.vattenorgansiationer.se/bruatorpsan/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nytt-datum-for-Hosttraffen-2014-Valberedningen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Nytt-samarbetsavtal-for-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Expediering-av-§-14157-2014-09-231.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Minnesanteckningar-Miljo-energi-klimat1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Material-fran-styrelsemotet-2014-10-02.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Styrelsem+Âte-2-okt-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Uppstart-med-inblandade-samt-Vos-29-sep-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Uppstart-med-inblandade-samt-Vos-29-sep-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kustmiljgruppen-behover-Din-medverkan-2014-11-221.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kustmiljogruppen-behover-Din-medverkan-2014-11-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Styrelseprotokoll-2014-09-23.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Verksamhetsplan-för-åren-2015-20174.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Förslag-till-budget-2015-med-flerårsplan-2016-20171.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Triangeldrama.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Triangeldrama.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kallelse-med-detaljerat-program-med-halltider1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kallelse-med-detaljerat-program-med-halltider1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Dagordning-2014-10-231.pdf


September månad 
2014-09-30 
John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen besvarar Rune Franséns mail (PDF) 
med anledning av inbjudan till deltagande i Base Camp Kalmarsund den 1 oktober 2014. 
Inbjudan med program återfinns i mailet. 
2014-09-29 
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 
anledning av Kustmiljögruppens deltagande i Spring Systems 50-års firande. 
2014-09-28 
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken ”Vision Bergkvara 
– välkomna på höstens stormöte 21/10. 
2014-09-27 
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen som 
sänts till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun med rubriken ”Kolla din 
brunn-projektet”. 
2014-09-25 
John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen svarar via mail (PDF) Susanna 
Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskommissionen om deltagande i Base Camp 
Kalmarsund den 1 oktober 2014. 
2014-09-24 
Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, ordförande i Gunnarstorps Miljöförening, 
som skriver ”vi är nöjda med årets vassröjning och att vi har en fin genomströmning i 
Båtastan. Det märks att det blir bra resultat när det underhålls årligen”. 
2014-09-24 
Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, ordförande i Gunnarstorps Miljöförening 
som översänder Verksamhetsberättelse 2013-2014. (PDF) 
2014-09-24 
Inkommer via brev ”Rapport från arbetslunch med avgående ledamöter” (PDF) från John 
Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande. 
2014-09-24 
Inkommer via Rune Fransén, adjungerad ledamot i Kustmiljögruppen ”För samråd 
förslag till detaljplan för Ragnabo 3:28 – grönstråket, Torsås kommun”. (PDF) 
Synpunkter skall ha inkommit till Bygg-och Miljönämnden senast måndagen den 13 
oktober 2014. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Base-Camp-Kalmarsund-2014-10-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Sv-Tack-Spring-Systems-50-ar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Stormote-2014-10-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kolla-din-brunn-projektet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Base-Camp-Kalmarsunds-den-1-oktober.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Vasslåtter-2014-i-Båtastan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Verksamhetsberättelse-20130501-20140430.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Verksamhetsberattelse-20130501-201430.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Rapport-fran-arbetslunch-med-avgaende-ledamoter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Detaljplan-for-Ragnabo-3-28-gronstraket-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Detaljplan-for-Ragnabo-3-28-gronstraket-Torsas-kommun.pdf

