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Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid: Torsdagen den 23 oktober 2014, klockan 16.00.  

Plats: Hos styrelseledamoten Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 Anmält frånvaro: 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

 

 

§ 14162 Mötets öppnande 

 Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna varmt välkomna till 

dagens överläggning. 

 

 Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde torsdagen den 23 september 2014,  

§§ 14144 - 14161 godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan av 

sekreteraren.  

 

 

§ 14163 Dagordning 

 

 Dagordningen fastställs med tillägg för informationsärendena … 

 

 § 14178   Minnesanteckningar från möte med Kärrabo Kustvårdsförenings 

styrelsemöte 2014-10-15. 
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 § 14179 Ordförandens nyhetsbrev för oktober månad 2014. 

 § 14180 Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp sammanträder  

2014-11-03. 

 

 

 

Fastställd dagordning - Beslutsärenden §§ 14164 – 14171 

§ 14164 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 14165 Vasslåtter 2014. 

§ 14166 Översyn av föreningens stadgar § 02 och § 03 kopplad till verksamhetsplanen 

                    för åren 2015-2017.  

§14167 ”Höstträff med medlemsföreningarna” med efterföljande föreningsstämma, 

             lördagen den 22 november 2014 i Båtklubbens lokal/klubbstuga i Bergkvara 

             småbåtshamn. 

§ 14168 Sekreteraren deltar i fokusgruppsarbete – miljö, energi och klimat. 

§ 14169 Tecknande av avtal om webbtjänster för verksamhetsåret 2015. 

§ 14170  Tilläggsanslag för webbtjänster avseende perioden september-december 2014. 

§ 14171 ”Kolla Din brunn-projekt”. 

 

 

Fastställd dagordning – Informationsärenden §§ 14172 – 14181 

§ 14172 Styrelsens sammansättning fr.o.m. verksamhetsåret 2015 kopplad till 

                  arbetsuppgifter. 

§ 14173 Samrådshandling Ragnabo 3:28 – grönstråket, Torsås kommun. 

§ 14174 Länklistan på hemsidan är nu uppdaterad med två nya adresslänkar. 

§ 14175 Ordförandens rapport från arbetslunch och avtackning av ledamöter som 

              lämnade styrelsen i samband med årsskiftet 2013/2014. 

§ 14176 Vattenrådet för Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens 

                avrinningsområden. 

§ 14177 Kustmiljögruppens deltagande i fokusgruppsarbete – Miljö, energi och klimat, 

                 Leader Småland Sydost. 

§ 14178 Minnesanteckningar från möte med Kärrabo Kustvårdsförenings styrelsemöte 

             2014-10-15. 

§ 14179 Ordförandens nyhetsbrev för oktober 2014. 

§ 14180 Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp sammanträder 2014-11-03.

  

§ 14181 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på 

hemsidan för perioden 2014-09-24 – 2014-10-23.  

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

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014-fr-o-m-2014-07-01/  

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014-fr-o-m-2014-07-01/
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Fastställd dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14182 - 14184 

 

§ 14182 Delgivningsärenden - Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

perioden 2014-09-24 – 2014-10-23.  

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

 http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014-fr-o-m-2014-07-01/  

§ 14183 Nästa styrelsemöte 

§ 14184 Mötet avslutas 

 

 

Dagordning - Beslutsärenden §§ 14164 – 14171 

 

§ 14164 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

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

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-09-23, § 14146. 

 

Föreningens fasträntekonto i Swedbank förfaller enligt § 14120, 2014-08-28  

per den 10 november 2014, varför beslut om ny omsättning måste tas. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

  

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 23 oktober 

2014 uppgår till 8 017 kronor och att behållningen på föreningens fasträntekonto 

i Swedbank med en löptid på tre månader före omsättning uppgår till 157 000 

kronor. Omsättning skall ske nästa gång per den 10 november 2014, varför 

styrelsen måste fatta beslut om med vilket belopp omsättning skall ske. 

Kassören överlämnar till sekretariatet datalista över samtliga transaktioner på 

föreningens företagskonto avseende tiden 2014-05-27 – 2014-10-21. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Föreningens fasträntekonto i Swedbank skall förlängas med ytterligare tre 

månader med ny förfallodag i medio januari 2015 till ett belopp av 157 000. 

 Kassören vid styrelsens nästa sammanträde den 26 november 2014 skall 

meddela styrelsen fasträntekontots förfallodag i januari 2015. 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014-fr-o-m-2014-07-01/


4 

 

Styrelsen beslutar vidare att 

 Tacka kassören för informationen. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

§ 14165 Vasslåtter 2014. 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

  sammanträden 2014-08-28, § 14125 resp. 2014-09-23, § 14147. 

  

Se även inkomna handlingar i diariet 2014-09-04 resp. 2014-09-09 resp.  

2014-09-11 resp. 2014-09-11 resp. 2014-09-11 resp. 2014-09-11 resp. 

2014-09-12 resp. 2014-09-12 resp. 2014-09-13 resp.2014-09-16 resp. 

2014-09-17 resp. 2014-09-19 resp. 2014-09-24. 

 

Vid överläggning med styrelsen den 28 augusti 2014, § 14125 beslutades 

följande, vilket innebar att… 

 

 Presidiet får i uppdrag att för Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning och 

miljöinspektörerna vid miljökontoret i Torsås kommun klargöra 

Kustmiljögruppens stånd- och tillika synpunkter, om och hur den slagna 

vassen rimligen kan och bör tas omhand efter slåtter, som gagnar långsiktigt 

vasslåttern som ett verktyg för bättre genomströmning och näringsreduktion 

 

Vid överläggning med styrelsen den 23 september 2014, § 14147 beslutades 

                ånyo, vilket innebar att… 

 

 Presidiet får i uppdrag att för Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning och 

miljöinspektörerna vid miljökontoret i Torsås kommun klargöra 

Kustmiljögruppens stånd- och tillika synpunkter, om och hur den slagna 

vassen rimligen kan och bör tas omhand efter slåtter, som gagnar långsiktigt 

vasslåttern som ett verktyg för bättre genomströmning och näringsreduktion. 

 

Styrelsen beslutar vidare att 

 

 Uppdra åt sekretariatet att ta bort de uppgifter på hemsidans första sida 

under senaste nytt som berör vasslåttern för 2014, då densamma nu är i 

princip slutförd. 
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren meddelar att de uppgifter på hemsidans första sida under senaste 

nytt som berör vasslåttern för 2014 är borttagna per den 26 september 2014. 

 

 Styrelsens samtliga ledamöter understryker vikten av att vasslåtter även 

  framledes kommer att ske planenligt och med kraft utmed kuststräckan i Torsås 

              kommun och helst utökas till de medlemsföreningar, som idag inte klipper vass 

              exempelvis Grämkulla Intresseförening. 

 

Styrelsen är även medveten om, att det finns två områden utmed kuststräckan i 

Torsås kommun som fortfarande inte är medlemmar i Torsås Kustmiljögrupp, 

nämligen Grisbäck och Påbonäs. 

  

Inom dessa områden återfinns stora mängder vass, som är i behov av att klippas, 

vilket bland annat skulle leda till… 

 

- ökad genomströmning av de delvis instängda vikarna, som finns inom dessa 

områden, 

- minskat läckage av närsalter till Kalmarsund,  

- bättre syresättning, 

- bättre förutsättningar för den akvatiska faunan. 

 

Kustmiljögruppen har i sin verksamhetsplan för 2015-2017 under punkt B:05 till 

uppgift att ansöka om ”samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län om nytt femårigt 

(2016-2020) miljötillstånd för klippning av vass utmed kuststräckan i Torsås 

kommun”. 

 

Vasslåttern har därför en stor betydelse och potential för vårt lokala miljöarbete 

för och i de kust- och medlemsföreningar där denna verksamhet bedrivs.  

Se inkommit mail från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening, som 

återfinns i diariet 2014-09-24.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Vasslåtter-

2014-i-Båtastan.pdf  

 

Sekreteraren meddelar att i kommunens investeringsbudget för 2017, så finns 

det upptaget och reserverade medel för reinvestering i en ny vasskördare, vilket 

styrelsen för Kustmiljögruppen ställer sig mycket positiv till. Detta blir 

ytterligare ett bevis på att Torsås kommun och Kustmiljögruppen går i takt med 

varandra, då det gäller vasslåtterns betydelse för vårt lokala miljöarbete. 

 

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/Vasslåtter-2014-i-Båtastan.pdf
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Det är styrelsens samfällda uppfattning och övertygelse att ”Höstträffen 2014” 

kommer att klargöra en del frågor och räta ut de frågetecken som finns till 

utropstecken med siktet inställt på framtiden. Se även § 14167 i detta protokoll. 

  

Styrelsen beslutar att 

 

 Lägga detta ärende till handlingarna med motiveringen att frågorna kommer 

med all sannolikhet att få sina givna svar under ”Höstträffen 2014”. 

 

 

 

 

§ 14166 Översyn av föreningens stadgar § 02 och § 03 kopplad till verksamhetsplanen 

                      för åren 2015-2017. 

  

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-08-28, § 14130 – Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 

2015 med flerårsplan 2016-2017 resp. 2014-09-23, § 14150 

Sekretariatet har tidigare konstaterat att föreningens nuvarande stadgar antagna 

att gälla fr.o.m. den 1 juli 2013 av årsmötet vad avser §§ … 

 

§ 02 – Föreningens ändamål 

§ 03 – Föreningens uppgifter 

 

… och som återfinns på hemsidan under linjalrubriken ”Om oss” knappast är 

korrelerade till styrelsens upprättade förslag till ny verksamhetsplan för åren  

2015-2017. Klicka på den blå länken för att ta del av nuvarande lydelse. 

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

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekretariatet har i enlighet med beslut från den 23 september 2014, § 14150 

tagit fram ett textförslag till uppdatering av paragraferna § 02 och § 03 och som 

bättre kopplar dessa till verksamhetsplanen för åren 2015-2017, vilket bifogas 

denna kallelse. 

Sekreteraren går igenom förslag till revidering och uppdatering av §§ 02 och 03 

varvid följande framkommer och noteras samt skall rättas av sekreteraren vad 

avser  

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/stadgar/
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§ 02 Föreningens ändamål nedre sista tredjedelen i skrivningen… 

… inom vårt verksamhetsområde, som är Bruatorpsåns, Grisbäckens och 

Brömsebäckens avrinningsområden i synnerhet och Kalmarsund samt Östersjön 

i allmänhet… 

 

§ 03 Föreningens uppgifter 

Kustmiljögruppen skall uppfylla sitt ändamål genom… 

- Nuv. Moment 01 – Utan anmärkning – Förslag till moment 08 

- Nuv. Moment 02 – Utan anmärkning – Förslag till moment 09 

- Nuv. Moment 03 – Utgår helt 

- Nuv. Moment 04 – Utan anmärkning – Förslag till moment 04 

- Nuv. Moment 05 – Utan anmärkning – Förslag till moment 05 

- Nuv. Moment 06 – Utan anmärkning – Förslag till moment 06  

- Nuv. Moment 07 – Utan anmärkning – Förslag till moment 07 

- Nuv. Moment 08 – Utgår helt 

- Nuv. Moment 09 – Utan anmärkning – Förslag till moment 10 

- Nytt Moment 10 – Utan anmärkning – Förslag till moment 01 

- Nytt Moment 11 – Utan anmärkning – Förslag till moment 02 

- Nytt Moment 12 – rättelse, justering och komplettering enligt följande i sin 

helhet – Förslag till moment 03… 

”att arrangera vartannat år en lokal miljökonferens i ett aktuellt miljöämne som 

berör de tre åarnas avrinningsområden i Torsås kommun samt kust-, grund och 

ytvattnet inom vårt verksamhetsområde med deltagande av exekutiva personer 

från lokal, regional och nationell nivå”, 

Sekreteraren skall ändra, komplettera och justera upprättat förslag till översyn av 

föreningens stadgar § 02 och § 03, som framgår av ärendetexten till denna 

beslutsparagraf och som skall biläggas protokollet. 

 



8 

 

  

Styrelsen beslutar föreslå föreningsstämman att besluta 

 Att anta av styrelsen upprättat förslag till översyn av föreningens stadgar  

§ 02 och § 03, som biläggs protokollet. 

 

 Föreningsstämman beslutar att 

 

§ 14167 ”Höstträff med medlemsföreningarna” med efterföljande föreningsstämma 

torsdagen den 22 november 2014 i Båtklubbens lokal/klubbstuga i Bergkvara 

småbåtshamn. 

   

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-08-28, 14133 resp. 2014-09-23, § 14151 

 Se även utgående och inkomna handlingar i diariet 2014-09-12 resp. 2014-09-24 

resp. 2014-10-01 resp. 2014-10-01 resp. 2014-10-08 resp. 2014-10-09 

resp.2014-10-10 resp.2014-10-12 resp. 2014-10-13. 

 

  

Vid överläggning med styrelsen den 23 september, § 14151 beslutades följande 

att… 

 

 Temat för ”Höstträffen 2014” skall vara ”vilken betydelse har vasslåttern i 

vårt lokala miljöarbete för ökad genomströmning av våra delvis instängda 

vikar”? 

 Uppdra åt sekretariatet att omgående efter det att protokollet är justerat 

meddela på hemsidan under ”senaste nytt” ny tid för ”Höstträffen 2014”, till 

lördagen den 22 november med början 09.45 i Båtklubbens lokal i 

Bergkvara småbåtshamn. 

 Uppdra åt sekretariatet att via mail under vecka 43, fredagen den 24 oktober 

2014, skicka ut kallelse till medlemsföreningarnas kontaktpersoner till 

Höstträff 2014 med föreningsstämma lördagen den 22 november 2014 med 

början 09.45 i Båtklubbens lokaler i Bergkvara småbåtshamn. 

 Uppdra åt sekretariatet att presentera reviderat program med hålltider för 

Höstträffen 2014, som skall bifogas kallelsen till sammanträdet den 23 

oktober med styrelsen. 

 Uppdra åt Pia Prestel att anordna en enklare förtäring bestående av kaffe/te, 

fralla, kaka, frukt. 

 Uppdra åt ordföranden att avboka redan bokad lokal av Bergkvara Båtklubb 

samt boka samma lokal till lördagen den 22 november 2014. 
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Vid genomgång av programmet för ”Höstträffen 2014” kan det nu konstateras 

att samtliga tillfrågade föreläsare har tackat ja till deltagande både vad avser 

tidpunkt på programmet och ämnesval. 

 

 I det detaljerade förslaget till program med hålltider finns det personer som alla 

skall agera på något sätt.  

 

För styrelsens del är det… 

 

Gemensam samling lördagen den 22 november 2014, klockan 08.00 i 

Båtklubbens lokaler i Bergkvara småbåtshamn. 

 

* John, Moderator för Höstträffen samt programpunkterna vid 10.00, 10.05 , 

10.15 och 12.10 samt punkt 12 – (verksamhetsplan 2015 med flerårsplan 2016-

2017) på dagordningen för föreningsstämman. 

* Pia, konferensvärdinna med totalansvar samt programpunkt vid10.55.  

* Kåge, koordinator för Höstträffen och programpunkt vid 12.55 samt punkt 14 

på dagordningen för föreningsstämman. 

* Kennert, punkt 13 – (verksamhetsbudget 2015 med flerårsplan 2016-2017) på 

dagordningen för föreningsstämman. 

 

Samtliga måste ge sitt OK om deltagande och på vilket sätt de kommer att lösa 

sina uppgifter. 

 

Enligt ordföranden skall styrelseledamöternas presentationer inte ske med hjälp 

av Powerpoints, utan göras överskådligt sammanfattande, eftersom allt material 

finns tillgängligt på hemsidan för deltagarna. 

 

För de styrelseledamöter som har programpunkter på Höstträffen enligt 

tidsangivelser ovan skall det efter konferensen lämnas in ev. 

powerpointpresentationer och en kort sammanfattning av den egna 

presentationen (abstract) som läggs in på hemsidan av sekretariatet enligt beslut 

av styrelsen 2014-08-28, § 14122 – Utvärdering av Vårträffen 2014. 

 

För att få maximalt genomslag av temat för ”Höstträffen 2014” som är – ”vilken 

betydelse har vasslåttern i vårt lokala miljöarbete för ökad genomströmning av 

våra delvis instängda vikar” - måste kontaktpersonerna i medlemsföreningarna 

mobiliseras så långt det bara går, då det gäller deras deltagande. Detta kräver att 

styrelsens ledamöter kompletterar sekretariatets utskick av kallelse med 

upprepade påminnelser med kontakter via telefon och/eller mail. 
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John kontaktar: Gunnarstorps Miljöförening, Bergkvara 

                                         Samhällsförening och Bergkvara Hembygdsgille 

 

Kennert kontaktar: Kärrabo Kustvårdsförening, Ragnabo Miljö- och 

                                      Samfällighetsförening 

 

Roland kontaktar: Grämkulla Intresseförening och Södra Kärr 

                                         Samfällighetsförening 

 

 

Pia kontaktar: Miljöföreningen Södra Ragnabo, Djursviks 

                                         Samhällsförening 

 

Kåge kontaktar: Norra Kärr Stugförening, Björkenäs 

                                         Stugförening Järnsida Stugägareförening 

 

Sekreteraren föreslår även att ordföranden i vecka 46 (10-15 november) skickar 

ut ett mail till medlemsföreningarnas kontaktpersoner för att understryka vikten 

av deras närvaro på ”Höstträffen 2014”. 

 

Likaså bör ordföranden skicka ut en inbjudan till Bygg- och Miljönämndens 

ledamöter och ev. andra exekutiva personer som deltagare på 

Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014”. 

 

En samfälld uppfattning från medlemsföreningarnas kontaktpersoner om 

vasslåtterns relativt stora betydelse för vårt lokala miljöarbete, som når 

kommunens representanter får därmed förhoppningsvis resultatet och målet, att 

vass även framledes efter sommaren/hösten 2014 kommer att klippas i 

Torsås kommun. 

 

Se även § 14165 i detta protokoll som berör vasslåttern i Torsås kommun. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Det är styrelsens samfällda uppfattning och övertygelse att ”Höstträffen 

2014” med dess programpunkter och deltagare kommer att klargöra en del 

frågor och räta ut de frågetecken som finns till utropstecken med siktet 

inställt på framtiden med det goda ”samtalet som grund”. 
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§ 14168 Sekreteraren deltar i fokusgruppsarbete – miljö, energi och klimat.                    

 Arrangör det nya Leaderområdet (Småland sydost och Blekinge). 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-08-28, § 14139 resp. 2014-09-23, § 14152. 

 Se även inkommen handling i diariet 2014-09-05. 

 

  

 

Vid överläggning med styrelsen den 23 september, § 14152 framkom följande. 

 

Sekretariatet ber om instruktioner om hur ersättning för deltagande i Leader 

konferenser skall hanteras, då ledamot av Kustmiljögruppens styrelse deltar. 

 Sekretariatets förslag är att Kustmiljögruppens kassör fakturerar Leader 

Småland Sydost för deltagares arvode jämte bilersättning och att styrelseledamot 

enbart ersätts för faktiska resekostnader till och från Leader konferenser enligt 

föreningens reglemente för resekostnader. Bilersättning utgår för närvarande 

med 18:50 kronor per mil och arvodet från Leader uppgår f.n. till 275 kronor per 

timme. 

Styrelsen beslutar  

 i enlighet med sekretariatets förslag. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren har i enlighet med styrelsens beslut från den 23 september 2014,  

§ 14152 tillsänt kassören underlag för faktura till Leader Småland sydost på 

1 547 kronor inkluderande arvode och bilersättning, där den senare skall utges 

till styrelseledamoten Pia Prestel, eftersom hon ansvarade för att sekreteraren 

transporterades både till Emmaboda den 8 september 2014 och till Ronneby den 

3 oktober 2014 samt hem till bostaden i Södra Kärr. 

Kassören meddelar att faktura sänds till Leader Småland Sydost med förfallodag 

den 7 november 2014. 

 

Styrelsen beslutat att 

 Lägga detta ärende till handlingarna. 
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§ 14169 Tecknande av avtal om webbtjänster för verksamhetsåret 2015 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-09-23, 14153. 

 Se även utgående handling i diariet 2014-10-06.  

 

 Vid överläggning med styrelsen den 23 september, § 14153 framkom följande. 

 

Styrelsen/sekretariatet har ett optimalt och mycket väl fungerande samarbete 

med Johan Blomqvist, WebbochForm.se. som tecknats och regleras i avtal om 

webbtjänster för verksamhetsåret 2014 och som löper ut vid årsskiftet 2014. 

 Avtalet skall vara uppsagt och/eller vara föremål för omförhandling senast den 

31 oktober 2014. 

  

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Sekretariatet har upprättat förslag till avtal mellan Kustmiljögruppen och 

WebbochForm.se, för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31 som bifogas kallelsen och 

som överensstämmer med de minnesanteckningar som gjorts av sekretariatet 

2014-10-06, vilket i korthet innebär att det maximala antalet debiterade timmar 

ökar från 21 till 25 per kalenderår och att den debiterade timtaxan höjs från 330 

till 380 kronor exklusive moms. Härutöver finns det inlagt en omförhandlings- 

klausul i avtalet. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Uppdra åt presidiet att teckna avtal med WebbochForm.se på de villkor som 

sekretariatet upprättat förslag på avseende webbtjänster för tiden  

2015-01-01 – 2015-12-31. 

 

 

 

§ 14170 Tilläggsanslag för webbtjänster avseende perioden september-december 2014. 

 Sekretariatet har i mail daterat den 6 oktober 2014 från Johan Blomqvist, 

WebbochForm.se fått information och kunskap om, att det överenskomna 

”maxbeloppet för debitering av webbtjänster” två år i följd uppnåtts före 

årsskiftet och för i år 2014 redan i augusti månad. 
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 Sekreteraren anser, att det inte kan anses rimligt att Johan Blomqvist, 

WebbochForm.se under en så pass och relativt lång tidsrymd, fyra månader 

under ett och samma verksamhetsår, arbetar utan någon som helst ersättning. 

 Sekreteraren föreslår av vad som anförts ovan, att det avsätts ytterligaren 1 200 

kronor exklusive moms för tidsperioden september – december 2014, för de 

tjänster som WebbochForm.se tillhandahåller Kustmiljögruppen. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Samtliga ledamöter i styrelsen delar sekreterarens synpunkter fullt ut, varför 

 

Styrelsen beslutar att 

 WebbochForm.se äger rätt att fakturera Kustmiljögruppen avseende 

perioden september – december 2014 för ytterligare webbtjänster till ett 

sammanlagt  belopp av 1 200 kronor exklusive moms. 

 

 

§ 14171 Kolla Din brunn-projekt 

 

I Kustmiljögruppens diarium 2014-10-13 återfinns den mailkorrespondens som 

Kustmiljögruppens ordförande haft och fört med samhällsbyggnadsförvalt- 

ningen vid Torsås kommun i rubricerat ärende. 

  

Se även inkommen handling i diariet 2014-09-27. 

 

Av ordförandens redovisning framgår att 12 kommuner under 2012 genomförde 

ett projekt med syftet att förbättra dricksvattenkvalitén i enskilda brunnar. 

 

Projektförslaget kom från Torsås kommun med en budget på 35 000 kronor och 

vad som framgår av projektplanen fanns följande två mål dels 

  

* att bidra till en förbättrad dricksvattenkvalité i enskilda brunnar och dels 

* att öka kunskapen om brunnar och vattenkvalité hos brunnsägare och 

handläggare.  

 

Flest vattenprover genomfördes i Torsås kommun och endast en liten del av 

vattenproverna var tjänliga.  

 



14 

 

Någon sammanställning eller konsekvensanalys av orsakerna till 

anmärkningarna eller ytterligare åtgärder har inte gjorts trots att resultaten måste 

betraktas som uppseendeväckande ur ett folkhälsoperspektiv och ur 

miljösynpunkt, då endast en liten del av proverna var tjänliga. Även uppgifter på 

om brunnarna var grävda eller borrade saknades. 

 

Knappt 100 brunnsägare hörde av sig till kommunen för att få råd om hur de 

skulle agera med anledning av provsvaren. 

 

I det tematiska tillägget 2013 till VA-plan för Torsås kommun framgår det att 

dricksvattenförsörjningen skall behandlas i ett flergenerationsperspektiv.  

 

Av Vattenförsörjningsplanen för Kalmar län framgår det vidare att ca 45 procent 

av hushållen i Torsås kommun får sin vattenförsörjning från enskilda 

vattentäkter, vilket är avsevärt högre än för andra kommuner i Kalmar län. 

Enskilda vattentäkter måste därför anses vara en viktig faktor med stor potential 

för folkhälsan i Torsås kommun, varför flergenerationsperspektivet känns än 

mer angeläget. 

 

Provresultaten har inte lett fram till några folkhälsoaspekter.  

 

Hela mailkorrespondensen återfinns i diariet 

 

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”. 

 

Denna ärendepunkt är extra viktig inte minst mot den bakgrund av att det i 

media under den allra senaste tiden förts och förs en debatt om förorenat 

grundvatten av extremt långlivade och giftiga kemikalier med samlingsnamnet 

PFAS, som har effekter på reproduktion, immun- och hormonsystem. PFAS 

tillhör kemikaliernas värstingar och bryts ned extremt långsamt i miljön.  

I SvD från den 9 oktober 2014 återfinns rubriker som ”miljöskandal av 

historiska mått” och i SvD från den 7 oktober står det att läsa ”vågar vi dricka 

kranvattnet?”. 

 

Klicka på länkarna nedan för att ta del av tidningsartiklarna. 

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

                      content/uploads/2014/10/SvD20141010.jpg  

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

                     content/uploads/2014/01/svd_141009.pdf  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Sv-Kolla-din-brunn-projekt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20content/uploads/2014/10/SvD20141010.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20content/uploads/2014/10/SvD20141010.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20content/uploads/2014/01/svd_141009.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20content/uploads/2014/01/svd_141009.pdf
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordföranden redogör för att samtliga kommuner i Sverige har fått en enkät med 

frågor från Livsmedelsverket, där bl.a. denna fråga om PFAS tas upp och 

behandlas. (Kartläggning av PFAA i råvatten och dricksvatten, april 2014, 

Livsmedelsverket). 

 

Torsås kommun har besvarat enkäten som avser grundvattentäkterna i Gullaboås 

och Bidalite och av svaret framgår, att det saknades ett aktivt ställningstagande 

om påverkansrisk och att det också saknades ett datum för aktivt 

ställningstagande.  

 

Ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse känner det angeläget och viktigt att 

få kunskap om hur det egentligen förhåller sig med dricksvattenförsörjningen i 

Torsås kommun ur ett folkhälsoperspektiv”, inklusive eventuell förekomst av 

PFAS. En ytterligare aspekt i sammanhanget är den eventuella påverkan från 

förorenat yt- och grundvatten på vattenkvalitet och akvatiskt liv i kustvattnet. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge presidiet i uppdrag att ta relevanta och erforderliga kontakter med 

Samhällsbyggnadsförvaltningens personal samt Bygg- och Miljönämndens 

ledamöter om hur det egentligen förhåller sig med dricksvatten- 

försörjningens kemiska status i Torsås kommun ur ett ”holistiskt 

perspektiv”, där Kalmar Vatten är en viktig aktör. 

 

 

 

 

Informationsärenden § 14172 - 14181  

 

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. 
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§ 14172   Styrelsens sammansättning fr.o.m. verksamhetsåret 2015 kopplad till 

                     arbetsuppgifter. 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-08-28, 14129 resp. 2014-09-23, § 14157 

 Se även inkommande och utgående handlingar i diariet 2014-09-26 resp.  

2014-09-26 resp.2014-09-26 resp. 2014-10-06 resp. 2014-10-12. 

 

Sekretariatet har i mail 2014-10-12 till valberedningens ledamöter bett om 

avstämning av hur arbetet med rekrytering av nya ledamöter framskrider. 

Valberedningen har även haft sammanträde under måndagskvällen den 13 

oktober 2014, som i skrivandets stund ännu inte nått sekretariatet. 

 

 

§ 14173 Samrådshandling Ragnabo 3:28 – grönstråket, Torsås kommun 

 Sekreteraren har under ordförandens frånvaro besvarat Torsås kommuns samråd 

enligt rubricerat ärende enligt givna direktiv som återfinns i diariet 2014-10-09. 

 2014-10-09 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) Kustmiljögruppens samrådssvar 

avseende ”detaljplan för Ragnabo 3:28, Torsås kommun”. (PDF) 

 Se även inkommen handling i diariet 2014-09-24. 

 

 

§ 14174 Länklistan på hemsidan är nu uppdaterad med två nya adresslänkar 

 Sekretariatet har på Kustmiljögruppens hemsida, förstasidan under länklistan 

lagt till två länkadresser… 

 … Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen 

 … Rädda Östersjön.se 

 

 

§ 14175 Ordförandens rapport från arbetslunch och avtackning av ledamöter som 

lämnade styrelsen i samband med årsskiftet 2013/2014. 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-05-15, § 14107 resp. 2014-08-28, § 14126. 

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
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Ordföranden har till sekretariatet lämnat in en rapport från arbetslunch och 

avtackning av ledamöter som återfinns i diariet 2014-09-24. 

 2014-09-24 

Inkommer via brev ”Rapport från arbetslunch med avgående ledamöter” (PDF) 

från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande. 

 

 

 

§ 14176 Vattenrådet för Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens 

avrinningsområden 

 Vattenrådet har haft styrelsemöte torsdagen den 2 oktober 2014 med handlingar 

som finns i diariet dels… 

 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) 

 dels… 

 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/ 

 

 

§ 14177 Kustmiljögruppens deltagande i fokusgruppsarbete - Miljö, energi och klimat, 

Leader Småland sydost 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-08-28, § 14139 resp. 2014-09-23, § 14152. 

 Se även inkomna handlingar i diariet 2014-09-05 resp. 2014-10-03 resp. 

2014-10-12 resp. 2014-10-14. 

 Kustmiljögruppen har varit inbjuden till och representerad i det 

fokusgruppsarbete inom miljö, energi och klimat, Leader Småland Sydost vid 

två tillfällen som dels skett i Emmaboda, måndagen den 8 september 2014 och 

dels i Ronneby, fredagen den 8 oktober 2014. 

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/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/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/
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 Minnesanteckningar och material från dessa två sammankomster återfinns i 

diariet… 

 2014-10-03 

Minnesanteckningar – Miljö, energi, klimat (PDF) 2014-09-08 Leader kontoret 

Emmaboda med deltagande av Karl-Gustaf (Kåge) Eklund. 

 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. 

 Av minnesanteckningarna framgår vilket genomslag som Kustmiljögruppen 

genom sin representation haft på det arbete som bedrivits i fokusgruppen. 

 Särskilt intressant material återfinns redovisat i diariet från… 

 2014-10-14 

Inkommer mail (PDF) från Joel Parde, Leader Småland Sydost som översänder 

Powerpoint presentation (PDF) – (62 sidor) 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) 

 Presidiet har haft ett möte med Joel Parde, Leader Småland Sydost tisdagen den 

21 oktober 2014 hos sekreteraren och diskuterat ett seminarium med rubriken 

”ett ekologiskt, industriellt och socialt ramverk för hållbar utveckling”. 

 Seminariet skall enligt den schematiska bilden vända sig till företagarna i Torsås 

kommun, kommunledningen i Torsås kommun samt de politiska partierna i 

Torsås kommun. 

 Särskilt inbjudna gäster bör vara… 

- Jan-Anders Palmqvist, klimatrapportör, region Bleking, 

- Lena Ovesson, delägare i Spring Systems tillika miljöpristagare i Torsås 

kommun 2013. 

Seminariet bör ske i samarbete med… 

- Torsås kommun 

- Torsås företagarcentrum 

- Leader Småland Sydost 

- Sparbanksstiftelsen Kronan 

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/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/Bilderna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/141003-C2C-Cefur-Cradle-to-Cradle.pdf
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Se även artikel i SvD 2014-10-25 som berör detta sätt att tänka (frikoppla 

tillväxt från förbrukning) och som finns på länken   

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

r-2014/  

 

 

§ 14178 Minnesanteckningar från möte med Kärrabo Kustvårdsförenings styrelsemöte 

2014-10-15 

 Kustmiljögruppens ordförande har efter deltagande i Kärrabo 

Kustvårdsförenings styrelsemöte 2014-10-15 som dels återfinns i diariet  

2014-10-15 och dels 2014-10-20 upprättat minnesanteckningar som på ett 

intressant och tydligt sätt visar och beskriver hur vattenmiljöarbetet i 

medlemsföreningen går till. 

 Av minnesanteckningar framgår att Kärrabo Kustvårdsförening är den yngsta 

medlemsförening i Kustmiljögruppen, då den bildades 2012. 

Medlemsföreningen fokuserar på vattenmiljö inom det geografiska område som 

den har rådighet över. 

 Föreningen prioriterar det åtgärdspaket som består av ett batteri av miljöåtgärder 

med siktet inställt på en ökad genomströmning i det förhållandevis instängda 

området.  

 Klicka på länken nedan för att ta del av minnesanteckningarna. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Karrabo-

Kustvardsforenings-styrelsemote-2014-10-15.pdf  

 

 

§ 14179 Ordförandens nyhetsbrev för oktober 2014 

 Ordföranden har översänt rubricerat nyhetsbrev till sekretariatet för distribution 

ut till de personer som står på Kustmiljögruppens interna och externa 

mailinglistor. 

 Ordföranden berör i sitt nyhetsbrev Kustmiljögruppens deltagande i Spring 

Systems 50 års firande som företag och Kustmiljögruppens behov av 

miljömedvetna företag som ekonomiskt stödjer föreningens uppgifter enligt 

antagna verksamhetsplaner. 

 Härutöver nämns Kustmiljögruppens aktiva medverkan i Leader Småland 

Sydost och Leader Blekinges fokusgruppsarbete för miljö, energi och klimat. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2014/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2014/
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
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 Slutligen omnämns temat för Höstträffen 2014 med deltagare och 

programpunkter. 

 För att läsa hela nyhetsbrevet för oktober 2014, så klickar Du på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/nyhetsbrev-oktober-2014/   

 

 

§ 14180 Kalmarsundskommissionen samverkansgrupp sammanträder 2014-11-03 

 Ordföranden har till sekretaraitet översänt kallelse med dagordning till 

sammanträde med Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp 2014-11-03 

som går av stapeln i Båtklubbens lokal i Bergkvara småbåtshamn för inläggning 

i diariet. 

 2014-10-23 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 

rubriken ”Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp” (PDF), som inbjuder 

till möte den 3 november mellan klockan 09.30-12.30  i Bergkvara båtklubbs 

lokal på Dalskärsvägen 4 i Bergkvara. (Sekretariatet har haft assistans av 

WebbochForm.se för att öppna detta dokument) 

 Agendan innehåller bland annat… 

 EU:s vattendirektiv: Ny åtgärds- och förvaltningsplan på remiss – hur ser 

den ut? 

 Kalmarsundskommissionens verksamhetsredovisning 2014. 

 Möjlighet till nya, fleråriga LOVA-projekt! Eva Hammarström, 

Länsstyrelsen i Kalmar. 

 Kalmasundskommisionen VP 2015.  

 

§ 14181 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på 

hemsidan för perioden 2014-09-24 – 2014-10-23.  

 

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

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014-fr-o-m-2014-07-01/  

  

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/nyhetsbrev-oktober-2014/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kalmarsundskommissionens-samverkansgrupp-2014-11-031.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Kalmarsundskommissionens-samverkansgrupp-2014-11-03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014-fr-o-m-2014-07-01/
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Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14182 – 14184 

 Sekreteraren föredrar nedan inkomna delgivningsärenden och då det inte under 

  överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 

 

Beslutar styrelsen att 

 Lägga delgivningsärendena till handlingarna. 

 

 

§ 14182 Delgivningsärenden - Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

perioden 2014-09-24 – 2014-10-23.  

 

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

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014-fr-o-m-2014-07-01/  

 

 

§ 14183 Nästa styrelsemöte 

Äger rum onsdagen den 26 november 2014 med början 16.00 hos ledamoten 

Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr enligt  beslut i styrelsen  

2014-04-16, § 14087. 

 

 

§ 14184 Mötet avslutas 

 

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt 

vänder sig till Pia Prestel och framför ledamöternas TACK för en välsmakande 

måltid. 

 

  

Vid pennan dag som ovan   Justeras: 

 

 

Karl-Gustaf Eklund   John Bräutigam 

Sekreterare    Ordförande 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2014-fr-o-m-2014-07-01/

