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Diarium 2015 fr.o.m. 2015-01-01 

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid 
Kustmiljögruppen.  

Maj månad 
2015-05-13 
Inkommer svarsmail (PDF) både från Lena Peribert och Kennert Täck, ledamöter i 
Kustmiljögruppens styrelse, som svar på den information som sekretariatet utsänd med 
rubriken "Kustmiljögruppen deltar på vatten- och avloppsmässan" fredagen den 15 maj 
2015. 
2015-05-12 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Föreningar som klipper vass” jämte en bifogad 
fil… 
# Aktuell uppgift på vilka föreningar som både har Länsstyrelsens tillstånd att klippa vass 
och Torsås kommuns godkännande för omhändertagande av vass 
2015-05-09 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken 
”j.brautigam@telia.com har delat något med dig” jämte en bifogad fil… 
# ”Politiker, träd fram och ta ert ansvar” (PDF) 
2015-05-09 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken 
”j.brautigam@telia.com har delat något med dig” jämte en bifogad fil… 
# Mer kritik mot vattenförslag, Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötlands län 
(PDF) 
2015-05-09 
Inkommer mail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med tack för trevligt samtal. 
2015-05-08 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken 
”Jordbruksverket vill ha en ökad helhetssyn i Vattenmyndigheternas program för svenskt 
vatten” jämte en bifoga fil… 
# Jordbruksverket vill ha en ökad helhetssyn i Vattenmyndigheternas program för 
svenskt vatten. (PDF) 
2015-05-08 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken 
”Miljömålen måste in i kommunala beslut” jämte en bifogad fil… 
# Miljömålen måste in i kommunala beslut. (PDF) 
2015-05-08 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken 
”En vän vill tipsa dig om en artikel i SvD.se” jämte en bifogad fil… 
# Finns bra vägar för renare svenskt vatten. (PDF) 
2015-05-08 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken 
”Leader Sydost”. 
2015-05-08 
Sekretariatet bekräftar via mail (PDF) att Rune Alexandersson och Gunnar Larsson har 
anmält sig till Kustmiljögruppens ”Vårträff den 9 maj 2015″, jämte två bifogade filer… 
# Inbjudan. (PDF) 
# Programblad. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kustmiljogruppen-deltar-pa-Vatten-oh-avloppsmassan1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vassklippning-foreningar-som-klipper-2015-05-12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-05-12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-05-12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Politiker-trad-fram.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Politiker-trad-fram-och-ta-ert-ansvar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Mer-kritik-mot-vattenforslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Elisabeth-Nilsson-landshovding-i-Ostergotlands-lan-ang-forslag-till-atgardsprogram.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Tack-for-trevligt-samtal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Jordbruksverket-vill-ha-en-okad-helhetssyn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Jordbruksverket-vill-ha-en-ökad-helhetssyn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Jordbruksverket-vill-ha-en-ökad-helhetssyn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Milomalen-maste-in-i-kommunala-beslut.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Miljomalen-maste-in-i-kommunala-beslut.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Finns-bra-vagar-for-renare-svenskt-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Finns-bra-vagar-for-renare-svenskt-vatten1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Leader-Sydost.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-vartraff-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Reviderat-Detaljerat-program-med-hålltider-9-maj-20155.pdf
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2015-05-07 
Inkommer svarsmail (PDF) från Kerstin och Jaen Nilsson, som meddelar att de är 
förhindrade att delta på Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015″. 
2015-05-07 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Föreningar som klipper vass” jämte en bifogad 
fil… 
# Aktuell uppgift på vilka föreningar som både har Länsstyrelsens tillstånd att klippa vass 
och Torsås kommuns godkännande för omhändertagandet av vassen 
2015-05-07 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 
”Välkommen till vatten- och avloppsmässan den 15 maj 2015″ jämte två bifogade filer… 
# Deltagarförteckning. (PDF) 
# Utställarnas placering inom mässområdet. (PDF) 
2015-05-07 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 
”Arbetsmöte vecka 20″. 
2015-05-07 
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 
rubriken ”Förslag om presidiemöte”. 
2015-05-07 
Sekretariatet bekräftar via mail (PDF) att Lindha Andersson och Conny Andersson, 
Södra Kärr Samfällighetsförening har anmält sig till Kustmiljögruppens ”Vårträff den 9 
maj 2015″, jämte två bifogade filer… 
# Inbjudan. (PDF) 
# Programblad. (PDF) 
2015-05-06 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, 
Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Inbjudan till höstens styrgruppsmöte samt 
minnesanteckningar från förra veckans styrgruppsmöte” jämte en bifogad fil… 
# Styrgruppsmöte 28 april 2015, Minnesanteckningar. (PDF) 
2015-05-06 
Inkommer mail (PDF) från Leif Lindberg, Bergkvara Hembygdsgille med anmälan om 
deltagande i Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015″. 
2015-05-06 
Inkommer mail(PDF) från Magnus och Åsa Rosenborg med anmälan om deltagande i 
Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015″. 
2015-05-06 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse 
med rubriken ”Föreningar godkända för vass-slåtter 2015″. 
2015-05-06 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vass”. 
2015-05-05 
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) förnyad inbjudan (PDF) till de personer som 
styrelsen förväntar sig skall deltaga på Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015″ lördagen den 9 
maj 2015 jämte en bifogad fil… 
# Programblad. (PDF) 
2015-05-05 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vass”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vartraffen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Foreningar-som-klipper-vass-uppdaterad-2015-05-07.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-05-08.xlsx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-05-08.xlsx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Valkommen-till-avloppsmassan-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Deltagarf-Ârteckning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Utst-ñllares-placering-m-ñssa-2015.v5.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Arbetsmote-vecka-20.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Forslag-om-presidiemote.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-om-deltagande-pa-Vartraffen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Reviderat-Detaljerat-program-med-hålltider-9-maj-20155.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-hostens-styrgruppsmote-samt-minnesanteckningar-2015-04-28.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Minnesanteckningar-20150428.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-om-deltagande-i-Vartraffen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-Vartraff-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Foreningar-godkanda-for-vasslatter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vassomhandertagande-mail-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Fornyad-inbjudan-till-vartraff-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vassomhandertagande.pdf
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2015-05-04 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 
”Presentationsredovisning av delprojekt 01, 02, 03, 06, 07 och 09 – Kärrabo 
Kustvårdsförening”. 
2015-05-04 
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande med rubriken ”Kalmarsundskommissionens arbetsgruppsmöte 
”korsbefruktning” jämte en bifogad fil… 
# Kronobäck/Mönsterås. (PDF) 
2015-05-04 
Kustmiljögruppens sekretariat besvarar inkommet mail (PDF) från Lindha Andersson, 
Södra Kärr Samfällighetsförening med rubriken ”Kustmiljögruppen”. 
2015-05-04 
Inkommer svarsmail (PDF) från Joel Parde, Leader Småland Sydost med rubriken ”Inga 
pengar till Kalmar/Öland”. 

April månad 
2015-04-30 
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening som 
anmäler Einar Pontén och Thomas Svensson till Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015″. 
2015-04-30 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken 
”Anmälan 9 maj” – Hugo Karlsson, Djursvik. 
2015-04-30 
Sekretariatet expedierar vidarebefordrat mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot i 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Viktig information till Kustmiljögruppens 
medlemsföreningar” jämte fyra bifogade filer… 
# Viktig information till Kustmiljögruppens medlemsföreningar. (PDF) 
# Föreningar som både har tillstånd av Länsstyrelsen och Torsås kommuns 
godkännande att klippa och omhänderta vass för säsongen 2015 per den 30 april 2015. 
(PDF) 
# Kallelse till Vårträff 2015. (PDF) 
# Program med hålltider. (PDF) 
2015-04-29 
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Föreligger det behov av uppdatering av vass 
broschyr 2014″? 
2015-04-29 
Inkommer mail (PDF) från Petra Nilsson, kommunikationsassistent vid Havs- och 
vattenmyndigheten med rubriken ”Havs- och vattenforum – nu är programmet klart. 
2015-04-29 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse 
med rubriken ”Föreligger det behov av uppdatering av vass broschyr 2014″? 
2015-04-29 
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens 
styrelse med rubriken ”Vassklippning) jämte två bifogade filer… 
# Föreningar som både har tillstånd av Länsstyrelsen och Torsås kommuns 
godkännande att klippa och omhänderta vass för säsongen 2015. (PDF) 
# Ragnabo 15:1 – Anmälan om eget omhändertagande av vass, Norragårdens 
Samfällighetsförening. (PDF) 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Presentationsredovisning-Karrabo-Kustvardsforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Korsbefruktning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Karta-Goggle-Maps.doc
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-om-deltagande-pa-vartraffen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inga-pengar-till-Kalmar-Oland.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-Vartraffen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-Vartraffen-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/B-ñsta-Medlemsf-Ârening-Schemal-ñggning-av-vassl-Ñtter-2015-Pias-brev.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kallelse2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Reviderat-Detaljerat-program-med-hålltider-9-maj-20154.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Foreligger-det-behov-av-uppdatering-av-vassbroschyr-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Valkommen-till-Havs-och-vattenforum-anmalan-oppen1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Foreligger-det-behov-av-uppdatering-av-vassbroschyr-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vassklippning-foreningar-som-klipper-vass.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-f-Âreningar-som-klipper-vass.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Meddelande-Dnr-1503112-datum-1504291-Norragardens-Samfallighetsforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Meddelande-Dnr-1503112-datum-1504291-Norragardens-Samfallighetsforening.pdf
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2015-04-29 
Inkommer svarsmail (PDF) från Kennert Täck, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse 
med rubriken ”Sponsringskampanj 2015 – Företagsförteckning”. 
2015-04-28 
Inkommer vidarebefordrad kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Omhändertagande av vass”. 
2015-04-25 
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga ledamöter i styrelsen underlag med 
rubriken ”Sponsringskampanj 2015 – Företagsförteckning” jämte en bifogad fil… 
# Sponsringskampanj 2015 – Företagsförteckning. (PDF) 
2015-04-25 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken 
”Torsås Kustmiljögrupp, Vårmöte 9 maj 2015 jämte en bifogad fil… 
# Detaljerat program med hålltider den 9 maj 2015. 
2015-04-23 
Inkommer svarsmail (PDF) från Joel Parde, ordförande Leader Småland Sydost med 
anledning av mail med rubriken ”Miljösatsning Grisbäcken – steg 2. 
2015-04-22 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med anledning 
av att Karl-Gustaf (Kåge) Eklund tillsänt Joel Parde, ordförande i Leader Småland Sydost 
mail med rubriken ”Miljösatsning Grisbäcken – steg 2. 
2015-04-21 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken 
”Debattartikel om avloppsslam”. Direktlänk till 
artikeln http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/miljofarligt-utvinna-fosfor-ur-
avloppsslam_4500012.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaig
n=20150421  
2015-04-21 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 
”Välkommen till föreläsning om miljögifter i vår vardag – Vad kan vi göra? – efter 
föreläsningen på börjas föreningsstämman” jämte två bifogade filer… 
# Inbjudan till föreläsning. (PDF) 
# Agenda enligt § 5-1 Ordinarie Föreningsstämma. (PDF) 
2015-04-20 
Inkommer mail (PDF) från Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening som anmäler 
sitt deltagande i Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015″. 
2015-04-20 
Inkommer mail (PDF) från Ulrika Haraldsson, Kalmar läns museum med rubriken ” 
Kulturarvsseminarium 2015 – ”Tema vatten”. 
2015-04-19 
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken ”Vision Bergkvara 
– årsmötesprotokoll och minnesanteckningar” (PDF) jämte två bifogade filer… 
# Årsmötesprotokoll. (PDF) 
# Minnesanteckningar från VB:s stormöte 2015-04-16. (PDF) 
2015-04-19 
Centralt utskick av… 
Nyhetsbrev för april månad 2015 (PDF) via… 
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer, 
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun, 
# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och 
organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sponsringskampanj-2015-Foretagsforteckning1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Omhandertagande-av-vass-Ragnabo-Sodra-Miljoforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sponsringskampanj-2015-Foretagsforteckning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vanforetagarrekrytering-fordelat-pa-person.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Massmedia-Torsas-Kustmiljogrupp-Varmote-9-maj-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Reviderat-Detaljerat-program-med-hålltider-9-maj-20153.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Miljösatsning-Grisbäcken-steg-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Miljosatsning-Grisbacken-steg-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Debattartikel-om-avloppsslam.pdf
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/miljofarligt-utvinna-fosfor-ur-avloppsslam_4500012.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20150421 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/miljofarligt-utvinna-fosfor-ur-avloppsslam_4500012.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20150421 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/miljofarligt-utvinna-fosfor-ur-avloppsslam_4500012.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20150421 
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Valkommen-till-forelasning-om-miljogifter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/F-Ârel-ñsning-Ñrsm-Âtet-28-maj-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/F-Ârel-ñsning-Ñrsm-Âtet-28-maj-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-om-deltagande-2015-05-09.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kulturarvsseminarium-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/VB-arsmotesprotokoll-och-minnesanteckningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/2015-04-16-VB-Ñrsm-Âtesprotokoll.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/2015-04-16-VB-storm-Âte-minnesanteckningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-april-2015-slutlig-m.-inb.kort_2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-april-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-april-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-april-ovriga.pdf
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2015-04-18 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) ”Inbjudan att medverka vid Kustmiljögruppens 
Vårträff 2015″ till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och Rune Fransén sakkunnig 
i Kustmiljögruppen samt Assar Johansson, förare av Truxormaskinen jämte tre bifogade 
filer… 
# Inbjudan. (PDF) 
# Detaljerat program med hålltider. (PDF) 
# Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för april månad 2015. (PDF) 
2015-04-18 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) ”Inbjudan till Vårträff 2015″ till Hans Larsson, 
ordförande i BoM nämnden, Bengt Rydahl, förste vice ordförande i BoM nämnden och 
Christofer Johansson, andre vice ordförande i BoM nämnden samt Roland Swedestam, 
ordförande i Vattenrådet jämte tre bifogade filer… 
# Inbjudan. (PDF) 
# Detaljerat program med hålltider. (PDF) 
# Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för april månad 2015. (PDF) 
2015-04-17 
Sekretariatet tillsänder samtliga medlemsföreningars kontaktpersoner via mail (PDF) 
”Kallelse till Vårträff 2015 med efterföljande årsmöte, lördagen den 9 maj 2015 med 
början klockan 09.00 med mingel” jämte tre bifogade filer… 
# Kallelse. (PDF) 
# Detaljerat program med hålltider. (PDF) 
# Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för april månad 2015. (PDF) 
2015-04-17 
Inkommer mail (PDF) från Bengt Sjöberg, avdelningschef för avdelningen för havs- och 
vattenförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Föreslå pristagare till 
Sjöstjärnan” jämte en bifogad fil… 
# Föreslå pristagare till Sjöstjärnan. (PDF) 
2015-04-16 
Inkommer vidarebefordrad mailkorrespondens för kännedom (PDF) från John Bräutigam, 
Kustmiljögruppens ordförande med anledning av att Anna Thore, 
Kalmarsundskommissionen besvarar Bertil Lundgren, projektledare våtmarker, 
Borgholms kommun, tankar kring KSK:s näringslivsperspektiv jämte en bifogad fil… 
# Näringslivsrepresentation i Kalmarsundskommissionen. (PDF) 
2015-04-16 
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande, som 
bekräftar att protokollet från styrelsens sammanträde den 14 april 2015 nu är justerat. 
2015-04-15 
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 
med anledning av inbjudan till Kalmarsundskommissionens styrgruppsmöte 2015-04-28 i 
Västervik, Naturum. 
2015-04-15 
Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från John Bräutigam, 
Kustmiljögruppens ordförande med anledning av Anna Thores tankar kring KSK:s 
näringslivsperspektiv jämte en bifogad fil… 
# Näringslivsrepresentation i Kalmarsundskommissionen. (PDF) 
2015-04-15 
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam med anledning av att LJ Rörteknik i 
Torsås AB, som är ett utav Kustmiljögruppens vänföretag blivit utsett som ”Årets 
nyföretagare i Torsås kommun” 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-att-medverka-vid-Kustmiljogruppens-Vartraff-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Reviderat-Detaljerat-program-med-hålltider-9-maj-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-april-2015-slutlig-m.-inb.kort_1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-Kustmiljogruppens-Vartraff-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Reviderat-Detaljerat-program-med-hålltider-9-maj-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-april-2015-slutlig-m.-inb.kort_1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kallelse-till-Vartraff-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kallelse1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Reviderat-Detaljerat-program-med-hålltider-9-maj-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-april-2015-slutlig-m.-inb.kort_1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vattenpriset-Sjöstjärnan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Foresla-pristagare-till-Sjostjarnan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-till-Bertil-Lundgren-Borgholms-kommun-ang-naringslivsanpassat-KSK.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/N-ñringslivsrepresentation-i-Kalmarsundskommissionen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-fran-den-14-april-2015-ar-nu-justerat.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/KSKs-styrgruppsmote-2015-04-28-i-Vastervik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Naringslivsrepresentation-i-KSK.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/N-ñringslivsrepresentation-i-Kalmarsundskommissionen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Gratulationer-LJ-Rorteknik.pdf
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2015-04-15 
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam med anledning av att Hemtema i 
Söderåkra AB, som är ett utav Kustmiljögruppens vänföretag blivit utsett som ”Årets 
handlare i Torsås kommun”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Gratulationer-Hemtema-i-Soderakra-AB.pdf

