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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Tisdagen den 14 april 2015, klockan 18.00.  

Plats:  Hos kassören Lena Peribert i dennas bostad i Fastlycke, Söderåkra.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Kennert Täck, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 Anmält förhinder att delta: 

Robert Briland 

 

           

§ 15098 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde torsdagen den 19 mars 2015,  

  §§15068 - 15097 godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan av 

  sekreteraren.  

 

 

§ 15099 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

 

  

Styrelsen beslutar att  

 

 Fastställa presidiets förslag till dagordning. 
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Fastställd dagordning - Beslutsärenden §§ 15100 – 15108 

§ 15100 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 15101 Avregistrering av Kustmiljögruppen som arbetsgivare hos Skatteverket. 

§ 15102 Årsredovisning för verksamhetsåret 2014. 

§ 15103 Planering och genomförande av sponsringskampanj 2015 för verksamhetsåren 

             2016-2018. (Stående beslutsparagraf under verksamhetsåret 2015)    

§ 15104 Medlemsförening i Grisbäck. 

§ 15105 Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och omhändertagande samt 

  uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun.   

§ 15106 Planering och genomförande av ”Vårträffen 2015” med efterföljande årsmöte 

                    lördagen den 9 maj 2015.                  

§ 15107 Havs- och vattenforums kongress i Göteborg 26-27 maj 2015. 

§ 15108 Inbjudan till Våtmarksfondens Jubileumskonferens 19-20 maj 2015, 

             Christinehofs Ekopark. 

 

    

Fastställd dagordning - Informationsärenden §§ 15109 – 15118 

§ 15109 Vattenrådet. 

§ 15110 Kalmarsundskommissionen. 

§ 15111 Havs- och vattenmyndigheten. 

§ 15112 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt. 

§ 15113 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

§ 15114 WebbochForm.se 

§ 15115 Vision Bergkvara. 

§ 15116 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för mars 2015. 

§ 15117 Greppa Näringen. 

 

§ 15118 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

              hemsidan för perioden 2015-03-20 – 2015-04-14. 

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

 http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/  

 

 

Fastställd dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 15119-15121 

§ 15119 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-03-20 – 2015-04-14. 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
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 Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av de inkomna handlingarna. 

 http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/  

 

§ 15120 Nästa styrelsemöte. 

 

 

§ 15121 Mötet avslutas. 

 

 

 

 

Beslutsärenden §§ 15100 – 15108 

 

§ 15100 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

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

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 14 april 2015 

uppgår till 11 124 kronor och att behållningen på föreningens fasträntekonto i 

Swedbank med en löptid på tre månader efter omsättning per den 11 februari 

2015 uppgår till 145 000 kronor med förfallodag 13 maj 2015.  

Räntesats 0.52 %. 

Sekreteraren vill särskilt uppmärksamma kassören och styrelsens ledamöter på, 

att omsättning av fasträntekontot nästa gång skall ske 2015-05-13, d.v.s. före 

nästa ordinarie styrelsemöte varför styrelsen måste fatta beslut om med vilket 

belopp omsättning skall ske.  

 

Styrelsen måste därför göra en bedömning av hur mycket likvida medel som 

föreningen behöver för att fullfölja sina planerade åtaganden fram till augusti 

månad 2015 enligt vad som bland annat framgår av verksamhetsplan 2015.  

 

Vid en genomgång av inkomna, men ännu ej förfallna fakturor per den 14 april 

2015, framgår att dessa uppgår till ca 4 700 kronor inkluderande kostnader för 

genomförande av ”Vårträffen 2015”. Detta medför att likviditeten på 

föreningens företagskonto vid maj månads utgång rimligen bör uppgå till ca 

6 400 kronor. Med hänsyn tagen till att Kustmiljögruppen inte bedriver någon 

mer omfattande extern verksamhet enligt verksamhetsplanen under sommar- 

månaderna juni till augusti som kräver likvida medel som överstiger 6 400 

kronor anser kassören, att föreningens fasträntekonto i Swedbank kan förlängas 

med ytterligare tre månader med ett belopp på 145 000 kronor med förfallodag i 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
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medio augusti 2015. 

 

Sekreteraren gör en återkoppling till § 15070 från styrelsens sammanträde den 

19 mars 2015, där det i ärendebeskrivningen framgår att det inkommit följande 

likvida medel från… 

- Göran Wahlström, Djursvik, gåva, 

- Högalids Folkhögskola, gåva i samband med genomförd föreläsning av 

   ordföranden. 

 

 Sekreteraren är av den uppfattningen att till de privata personer som ekonomiskt 

stödjer Kustmiljögruppens ideella och osjälviska verksamhet bör det ske någon 

form av återkoppling, förslagsvis via mail till gåvogivaren med ett TACK på 

föreningens brevpapper som bekräftar att gåvan verkligen nått fram till 

Kustmiljögruppen. Tacket bör undertecknas av ordföranden och kassören, som 

är föreningens firmatecknare och som expedieras av sekretariatet. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Föreningens fasträntekonto i Swedbank skall förlängas med ytterligare tre 

månader 2015-05-13 till ett belopp av 145 000 kronor med ny förfallodag i 

medio augusti 2015. 

 Presidiet förstärkt med kassören i primo augusti månad på delegation får ta 

ställning till med vilket belopp som föreningens fasträntekonto skall 

förlängas med för att föreningens skall ha tillräckligt med likvida medel för 

att kunna förverkliga verksamhetsplanen för 2015. 

 Till de privata personer som ekonomiskt stödjer Kustmiljögruppens ideella 

och osjälviska verksamhet skall det ske en återkoppling till gåvogivarna via 

ett TACK-mail som är undertecknat av både ordföranden och kassören, 

vilket bekräftar att gåvan verkligen nått fram till Kustmiljögruppen. 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

 

§ 15101 Avregistrering av Kustmiljögruppen som arbetsgivare hos Skatteverket. 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                  sammanträde 2013-12-04, § 13255 resp. § 13267 samt 2015-03-19, § 15071. 
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 Vid styrelsens sammanträde den 19 mars 2015, § 15071 framkom följande. 

Ordföranden är förvånad över att Kustmiljögruppen fortfarande tydligen är 

registrerad som arbetsgivare, då Skatteverket översänt begäran om uppgifter för 

arvoderad personal under inkomståret 2014 mot bakgrund av vad som framgår i 

beslut från styrelsens sammanträde den 4 december 2013. 

 

Ordföranden betonar vikten av att Kustmiljögruppen omgående avregistreras 

som arbetsgivare och mot bakgrund av att nuvarande ledamoten Kennert Täck 

var kassör vid det aktuella tillfället, så bör Kennert Täck kontakta Skatteverket i 

rubricerat ärende. 

Styrelsen beslutar att 

 Kennert Täck ska kontakta Skatteverket och få bekräftelse på att 

Kustmiljögruppen är avregistrerad som arbetsgivare. 

 

 I det fall och mot förmodan Kustmiljögruppen fortfarande är registrerad som 

arbetsgivare så skall Kennert Täck i egenskap av kassör vid den aktuella 

tidpunkten omgående se till att Kustmiljögruppen avregistreras som 

arbetsgivare. 

 

 Återrapportering skall ske vid styrelsens sammanträde den 14 april 2015. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Kennert Täck, f.d. kassör i föreningen meddelar under överläggningen, att han 

varit i kontakt med Skatteverket och därefter lämnat in en ”nollad” arbetsgivar- 

uppgift för inkomståret 2014. Därmed skulle Kustmiljögruppen enligt Kennert 

Täcks uppfattning vara avregistrerad som arbetsgivare, dock med reservation 

för, om föreningen framledes kommer att betala sociala avgifter och 

preliminärskatt för föreläsare, då det automatiskt sker en reaktivering av 

föreningen som arbetsgivare. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Med hänvisning till vad som framkommer av Kennert Täcks samlade 

lämnade uppgifter i kontakterna med Skatteverket lägga ärendet till 

handlingarna. 
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§ 15102 Årsredovisning för verksamhetsåret 2014 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2014-11-26, § 14194 resp. 2015-01-22, § 15006 samt  

2015-02-17, § 15047. 

  

Vid styrelsens sammanträde den 17 februari 2015, § 15047 framkom följande. 

  

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att upprättat förslag till Årsredovisning för verksamhetsåret 2014 skall 

översändas för revision, som enligt stadgarna § 11 skall vara avslutad senast 

den 15 april 2015. 

 Att årets riktade revision skall omfatta lotteriverksamheten för 

verksamhetsåret 2014. 

 Att årets underskott efter finansiella kostnader och intäkter, men före 

bokslutsdispositioner, som uppgår till 46 kronor enligt resultaträkningen, 

balanseras i ny räkning. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag med tillägg för att justera denna paragraf 

omgående. 

 Att ge sekreteraren i uppdrag, att översända styrelsens upprättade förslag till 

Årsredovisning för 2014 till revision. 

 Att vid styrelsens sammanträde i april månad skall styrelsen lämna förslag 

till beslut till årsmötet som sker lördagen den 9 maj 2015. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för de fortlöpande kontakter under själva revisionsarbetet 

som har skett mellan å ena sidan Kustmiljögruppens sekretariat och å andra 

sidan föreningens båda revisorer Jan Hellman och Solbrith Hellman. 

Kontakterna har dock mynnat ut i att revisor Jan Hellman översänder via mail 

till sekretariatet 2015-03-19, som återfinns i diariet med samma datum, 

information om att ”jag är nu klar med min revision och har även genomfört en 

riktad revision och genomgång av föreningens lotteriverksamhet för 2014.” 

 

2015-03-19 

Inkommer mail från Jan Hellman, Kustmiljögruppens revisor med rubriken 
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"Revision 2014". Handlingen/mailet återfinns hos Kustmiljögruppens sekretariat 

och är att betrakta som arbetsmaterial, varför det inte heller är publikt. 

Med anledning av den information som framkommer i både ”revisions-PM 

2015-03-18 och i revisionsberättelsen, daterad 2015-03-18” sker en uppdatering 

av hela ”Årsredovinsingen för verksamhetsåret 2014”. 

Sekretariatet översänder 2015-03-28 via mail till samtliga ledamöter i styrelsen, 

som återfinns i diariet med samma datum, all tillgänglig information vad avser 

”Årsredovisning för verksamhetsåret 2014”, så att samtliga styrelseledamöter 

kan vara väl insatta i ärendet till styrelsens sammanträde den 14 april 2015. 

 

2015-03-28 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter med 

rubriken ”Viktig information till ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse” 

jämte fem bifogade filer… 

# Protokoll från styrelsens sammanträde den 19 mars 2015. (PDF) 

# Årsredovisning 2014 med namnteckningar och revisionsberättelse. (PDF) 

# Revisionsberättelse för Torsås Kustmiljögrupp, daterad den 18 mars 2015. 

(PDF) 

# Revisions-PM 2015-03-18 arbetsmaterial för styrelsens ledamöter och därför 

inte publikt. 

# Organisationsplan kopplad till arbetsuppgifter för styrelsens ledamöter fr.o.m. 

2015-03-19 . (PDF) 

För styrelsens ledamöter känns det extra betydelsefullt och positivt att 

revisionsberättelsen är ”ren” samt av vad som framkommer i tredje, sjunde, 

åttonde och nionde styckena i revisionsberättelsen. 

3: stycket 

”Enligt min uppfattning ger årsredovisningen en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Föreningens finansiella ställning per den 2014-12-31 och av 

dess finansiella resultat för år 2014 och har upprättats enligt gällande lag”. 

7:e stycket 

”Jag har dessutom utfört en revision av styrelsens förvaltning för 2014 d.v.s. 

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i Föreningen. Enligt min 

uppfattning har de mål, som finns formulerade i styrdokumenten – stadgar, 

verksamhetplan, budget och reglemente – mycket väl uppnåtts”. 

8:e stycket 

”Jag har även granskat om någon styrelseledamot har handlat i strid med lagar 

eller Föreningens stadgar”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Viktig-information-till-styrelsens-ledamoter-2015-03-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-2015-03-191.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Arsredovisning-sammansatt-i-sina-delar3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Revisionsberattelsen-for-Torsas-Kustmiljogrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Organisationsplan-20152.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Organisationsplan-20152.pdf
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9:e stycket 

Jag tillstyrker, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2014. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2014 fastställs. 

 Att resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2014 fastställs. 

 Att årets uppkomna och redovisade resultat (- 46 kronor) behandlas enligt 

kassörens förslag i årsredovisningen. 

 

Innan styrelsen går till beslut så vill ordföranden på hela styrelsens vägnar 

framföra ett hjärtligt TACK till de personer som aktivt varit involverade i 

arbetet med att ha tagit fram en komplett ”Årsredovisning för verksamhetsåret 

2014”, som nu föreligger för beslut inför årsmötet den 9 maj 2015. 

 

Styrelsens beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

Styrelsen föreslår Årsmötet att besluta 

 Att förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2014 fastställs. 

 Att resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2014 fastställs. 

 Att årets uppkomna och redovisade resultat (- 46 kronor) behandlas enligt 

kassörens förslag i årsredovisningen. 

 

 

 

Årsmötet beslutar 
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§ 15103 Planering och genomförande av sponsringskampanj 2015 för verksamhetsåren 

             2016-2018.  

                (Stående beslutsparagraf under verksamhetsåret 2015) 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                      sammanträden 2015-01-22, § 15007 resp. 2015-02-17, § 15048 resp.  

                  2015-03-19, § 15073. 

 

               Vid styrelsens sammanträde den 19 mars 2015, § 15073 framkom följande. 

I det kommande sponsringsarbetet riktat mot såväl gamla som nya 

”vänföretagare” är det viktigt att Kustmiljögruppens info-broschyr uppdateras 

till utgåva nr 4, våren 2015… 

 

… vad avser inbladningen med en portalfigur, som anger betydelsen av hur 

viktigt det är att stödja Kustmiljögruppen i sitt arbete som miljöaktör såväl som 

förbindelse/utfästelse med att sponsra Kustmiljögruppen med ett angivet belopp 

uttryckt i kronor, 

 … på sista sidan där Kustmiljögruppens medlemsföreningar från norr till söder 

  finns uppräknade. 

I detta arbete med att uppdatera förteckningen av medlemsföreningar redogör 

ordföranden för de relevanta kontakter som förts för att bringa reda i vilka 

föreningar i den norra delen av Torsås kommun, som verkligen är medlemmar i 

Kustmiljögruppen och/eller kan tänka sig att bli medlemmar. 

Så här långt kan konstateras att resultatet av dessa kontakter lett fram till att 

någon förening med namnet Djursviks Stugförening inte finns.  

Däremot finns det två föreningar… 

… Kroka Stugägareförening vars ordförande heter Conny Fredriksson 

… Påbonäs Stugförening som f.n. inte har en fungerande styrelse, men där 

kassören heter Göran Gill. 

Som omnämns och som ordföranden fört diskussioner med som skulle passa 

mycket väl in i den geografiska bilden av intresseföreningar för den norra 

kommundelen. 

Detta arbete och dessa kontakter är en förutsättning för att ta fram en reviderad 

infobroschyr, utgåva 4, våren 2015, för att bland annat användas i det strategiska 

kommande sponsringsarbetet. 
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Styrelsen beslutar att 

 Ordföranden skall till styrelsens sammanträde den 14 april 2015 

avrapportera hur långt arbetet framskridit med att uppdatera 

medlemsförteckningen. 

 Likaså skall en genomgång ske av de ”vänföretag” som nu stödjer 

Kustmiljögruppen samt vilka potentiella ”vänföretagare” som befinner sig i 

”väntrummet”. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Ordföranden redogör för den kontakt och det samtal som skett mellan 

ordföranden och Göran Gill, Påbonäs Stugförening och som återfinns i diariet 

2015-04-09. 

2015-04-09 

Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp enligt samtal”. 

Av mailet framgår följande… 

Förenings ändamål enligt stadgarna är som följer: 

 

Kustmiljögruppen skall vara en opolitisk, icke religiös, oberoende och fristående i ideell 

förening för de ideella  

medlems-/kustmiljöföreningarna i Torsås kommun och i sin funktion som 

paraplyorganisation ha/äga föreningarnas mandat  

att agera i lokala, regionala och nationella fora för att Sveriges nationella miljömål skall 

nås från tid till annan  

angiven tidsram inom vårt verksamhetsområde, som är Bruatorpsåns, Grisbäckens och 

Brömsebäckens avrinningsområden i  

synnerhet och Kalmar sund samt Östersjön i allmänhet och som antagits som 

medlemmar i Kustmiljögruppen. 

 

Om medlemskap står följande:  

 

Medlem i Kustmiljögruppen är den ideella Medlems-/Kustmiljöförening i Torsås 

kommun som vill verka för  

Kustmiljögruppens ändamål och uppgifter samt förbinder sig att följa 

Kustmiljögruppens stadgar. Medlemskap i  

Kustmiljögruppen gäller från den tidpunkt, då styrelsen fattat beslut om att godkänna 

inkommen ansökan om medlemskap.  

Ansökan skall vara skriftlig. 

medlems-/Kustmiljöföreningarna representeras genom sina styrelser. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Torsas-Kustmiljogrupp-enligt-samtal.pdf


11 

 

 

Stadgarna i sin helhet finns under linjalrubriken "Om oss" på vår hemsida 

http://www.kustmiljogruppen.org/ där du kan  

finna fyllig information om Kustmiljögruppen och dess verksamhet. 

 

Jag föreslår att representanter för Stugföreningen Påbonäs 1:3 och jag och 

någon/några fler från vår styrelse träffas. 

 

Jag är tacksam för om du eller någon annan representant för er föreningen kontaktar 

mig. 

 

Med bästa hälsningar 

 

Det är ordförandens uppfattning att det nu är styrelsen för Påbonäs Stugförening 

som äger frågan och har till uppgift att övertyga föreningsmedlemmarna om 

fördelarna och vikten av ett medlemskap i Kustmiljögruppen för en levande 

kustremsa. 

Vidare redogör ordföranden för att kontakterna med Kroka Stugförening inte 

varit lika framgångsrika, då det fortfarande saknas kontaktuppgifter till Conny 

Fredriksson, som enligt uppgift torde vara föreningens ordförande. 

 

Sekreteraren vill även fästa styrelsens ledamöters uppmärksamhet på, att två 

utav Kustmiljögruppens vänföretag/vänföretagare erhållit särskilda utmärkelser 

vid fredagens företagsgala på Stage4youAcademy enligt lokaltidningen Östran 

2015-04-13, nämligen… 

# Handelsnätverkets pris, Årets Handlare. Christer Andersson, Hemtema i 

Söderåkra AB, 

# Bankernas pris, Årets Nyföretagare: Lars Nicklasson och Jonas Georgsson, LJ 

Rörteknik. 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av tidningsartikeln 

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

content/uploads/2015/04/Ostran20150413.jpg  

Sekreteraren föreslår att ordföranden i mail uppmärksammar detta 

mot bakgrund av att de båda företagarna även är sponsorer till 

Kustmiljögruppen. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/04/Ostran20150413.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/04/Ostran20150413.jpg
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Kennert Täck, ansvarig för sponsringsverksamheten gör en genomgång av de 

företag som är sponsorer till Kustmiljögruppen under perioden 2013-2015 och 

som finns förtecknade på följande sidor 12-15 med namn och kontaktuppgifter. 

Förteckningen är hämtad från Kustmiljögruppens hemsida på länken… 

http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-

kustmiljogruppen/  

Bergkvarabuss AB   

Göran Mellström, 0480-42 55 00 

E-post: info@bergkvarabuss.se 

  

Bergkvara Byggvaror HB 

Peter Franzén, 0486-206 78 

E-post: 

  

Bergkvara Båtklubb 

Kenneth Lundin, 070-868 68 11 

Hemsida: lundin_kenneth@hotmail.com  

  

Bröderna Täck Bygg 

Kennert Täck, 070-582 37 45 

E-post: kennert.tack@telia.com 

  

B Sturessons Bygg & Mark AB 

Morgan Sturesson, 070-272 52 14 

E-post: morgan@sturebygg.se 

  

Börje Johanssons Entreprenad 

Grävspecialisten 

Börje Johansson, 070-249 88 03 

E-post: borje@bjentreprenad.se 

  

Cuthof AB 

Thomas Bohl, 0481-153 55 

E-post: info@cuthof.se 

 

     

http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/
http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/
mailto:info@bergkvarabuss.se
mailto:info@bergkvarabuss.se
mailto:%20lundin_kenneth@hotmail.com
mailto:%20lundin_kenneth@hotmail.com
mailto:www.www.bergkvarabatklubb.se
mailto:info@bergkvarabuss.se
mailto:%20kennert.tack@telia.com
mailto:%20kennert.tack@telia.com
mailto:%20morgan@sturebygg.se
mailto:%20morgan@sturebygg.se
mailto:%20borje@bjentreprenad.se
mailto:%20borje@bjentreprenad.se
mailto: info@cuthof.se%0B%0B 
mailto: info@cuthof.se%0B%0B 
mailto: info@cuthof.se%0B%0B 
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EDE AB 

Peter Ramberg, 070-888 12 00 

E-post: peter@ede.se 

  

Garpens Vänner 

Anders Mårtensson, 070- 867 59 27 

Hemsida. andersmarten1@gmail.com  

Golvimporten B Jonsson AB 

Ådholmens Golv 

Christian Johnson, 070-837 57 77 

E-post: badrum@telia.com 

  

Hemtema AB 

Christer Andersson, 0486-213 53 

E-post: christer@hemtema.se 

  

ICA-Nära Möre 

Lars-Åke Petersson, 0486-211 44 

E-post: lars-ake.petersson@nara.ica.se 

   

ICA Torsås    

Daniel Jungå, 0486-100 32    

Hemsida: www.ica.se/torsas 

   

Jokab i Bergkvara AB 

Leif Johansson, 0486-203 15    

E-post: jokab@jokabbil.com 

   

Lindbergs Bygg & Färg 

Andreas Åhnstrand, 0486-449 40 

E-post: andreas@lindbergsbygg.se 

  

LJ Rörteknik i Torsås AB - Villa – Industri – Hantverk 

Lars Nicklasson, 0486-414 00, 073- 341 40 06 

Jonas Georgsson. 0486-414 00, 073-341 40 08 

E-post: info@rorteknik.org  

  

mailto:peter@ede.se
mailto:peter@ede.se
mailto:%20info.garpensfyr@post.com
mailto:%20info.garpensfyr@post.com
mailto:badrum@telia.com
mailto:badrum@telia.com
mailto:badrum@telia.com
mailto:christer@hemtema.se
mailto:christer@hemtema.se
mailto:christer@hemtema.se
mailto:lars-ake.petersson@nara.ica.se
mailto:lars-ake.petersson@nara.ica.se
mailto:www.ica.se/torsas
mailto:www.ica.se/torsas
mailto:andreas@lindbergsbygg.se
mailto:andreas@lindbergsbygg.se
mailto:%20info@rorteknik.org
mailto:%20info@rorteknik.org
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Målerås Glasbruk 

Mats Jonasson, 0481-31401    

E-post: mail@matsjonasson.com 

  

Myhrmans Golv & Fastighetsservice AB 

Fredrik Myhrman, 070-755 83 15 

E-post: fredrik.myhrman@hotmail.com 

Mörebyggen AB 

Inger Axelsson, 0486-279 00 

E-post: inger@morebyggen.se,  

               jimmy@morebyggen.se 

 

Netsöb. AB/Barrdahls Måleri 

Östen Barrdahl, 072-229 51 90 

E-post: osten.barrdahl@hotmail.com 

  

Nybro Advokatbyrå AB 

Ingmar Johnson, 0481-151 60 

E-post: ingmarjohnson@nybroadvokatbyra.se 

 

NyEra Miljökonsult AB 

Annika Fransén, 070-424 04 76 

E-post: annika@nyera.nu 

  

PST Plåt & Spiralteknik i Torsås AB 

Bertil Övgård, 0486-456 50 

E-post: bertil@pst.se 

  

Spring Systems i Torsås AB      

Lena Ovesson, 070-625 96 93      

E-post: lena.ovesson@springsystems.se 

  

Swedbank AB 

Lars Jönsson, 0486-446 61 

E-post: lars.a.jonsson@swedbank.se 

 

  

mailto:mail@matsjonasson.com
mailto:mail@matsjonasson.com
mailto:webbutik@matsjonasson.com
mailto:%20fredrik.myhrman@hotmail.com
mailto:inger@morebyggen.se,%20%0B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20jimmy@morebyggen.se
mailto:inger@morebyggen.se,%20%0B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20jimmy@morebyggen.se
mailto:osten.barrdahl@hotmail.com
mailto:mail@matsjonasson.com
mailto:annika@nyera.nu
mailto:annika@nyera.nu
mailto:annika@nyera.nu
mailto:bertil@pst.se
mailto:bertil@pst.se
mailto:bertil@pst.se
mailto:%20lena.ovesson@springsystems.se
mailto:%20lena.ovesson@springsystems.se
mailto:%20lars.a.jonsson@swedbank.se
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Söderåkra Hotell & Konferens AB    

Kristoffer Lindqvist, 0486-214 55    

E-post: info@morehotell.se 

  

Sörens Byggtjänster 

Sören Bondesson, 0486-201 45 samt 0705-52 01 45 

E-post: soren.bondesson@telia.com  

  

TME Elektronik 

Tomas Svensson, 0486-213 86 

Hemsida: tmeelektronik.se 

  

Torkraft AB 

Bengt Elofsson, 0486-230 67 

E-post: bengt@beco.se 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka ordföranden för det ”detektivarbete” som nedläggs mellan 

styrelsemötena för att utröna hur det verkligen förhåller sig med gamla och 

potentiellt nya medlemsföreningar i den norra delen av Torsås kommuns 

kustremsa. (Djursviks hamnförening utträtt, Djursviks Stugförening finns ej 

eller någonsin har funnits, Påbonäs Stugförening ev. på ingång, Kroka 

Stugförening under utredning om medlemskap). 

 

 Kustmiljögruppens ordförande i mail uppmärksammar, att två utav 

Kustmiljögruppens vänföretag/vänföretagare erhållit särskilda utmärkelser 

vid fredagens företagsgala på Stage4youAcademy enligt lokaltidningen 

Östran 2015-04-13, nämligen… 

# Handelsnätverkets pris, Årets Handlare. Christer Andersson, Hemtema i 

Söderåkra AB, 

# Bankernas pris, Årets Nyföretagare: Lars Nicklasson och Jonas Georgsson, 

LJ Rörteknik. 

 Uppräknade vänföretag/sponsorer på sidorna 12-15 i denna paragraf gås 

igenom av styrelsens ledamöter intill sammanträdet den 21 maj 2015 med 

fokus lagt på vilket eller vilka företag som ledamot i styrelsen känner väl 

och/eller har på något sett någon relation till. 

mailto:%20info@morehotell.se
mailto:%20info@morehotell.se
mailto:%20soren.bondesson@telia.com
mailto:%20info@morehotell.se
mailto:%20info@morehotell.se
mailto:%20info@morehotell.se
mailto:%20info@morehotell.se
mailto:tmeelektronik.se
mailto:tmeelektronik.se
mailto:bengt@beco.se
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§ 15104 Medlemsförening i Grisbäck 

 Se även tidigare ärendebeskrivningar och beslut som berör detta ärende från 

                   styrelsens sammanträden 2015-01-22, § 15015 resp. 2015-03-19, § 15076. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 19 mars 2015, § 15076 beslutades följande. 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge Kennert Täck i uppdrag att kontakta Frank Åberg, Grisbäck för att ta 

reda på det konkreta intresset för att bli en medlemsförening i 

Kustmiljögruppen. 

 

 Ge Kennert Täck i uppdrag att arrangera och inbjuda till ett arbetsmöte 

mellan John Bräutigam, Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Kennert Täck och 

Frank Åberg under april månad 2015. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

Kennert Täck redogör för de kontakter och samtal som han haft med Frank 

Åberg, Grisbäck. Av samtalet/samtalen framgår att det i Grisbäck finns en 

vägförening till vilken samtliga fastighets-/markägare är anslutna och 

medlemmar i. Vidare redogör Kennert T för att vägföreningen skall ha ett 

medlemsmöte under pingsthelgen, där frågan om medlemskap i Torsås 

Kustmiljögrupp skall tas upp och behandlas. 

På den direkta frågan från ordföranden till Kennert T, om Frank Åberg erhållit 

tillräckligt med information för att medlemmarna skall kunna ta ställning till 

medlemskap i Kustmiljögruppen och de positiva skäl som ett medlemskap 

innebär för vägföreningen, blir svaret entydigt jakande. 

Frank Åberg skall kontakta Kennert Täck efter pingsthelgen och redogöra för 

hur samtalet inom vägföreningen i Grisbäck gick under pingsthelgen. 

Eftersom pingsthelgen (23-24 maj) ligger efter det datum, då Kustmiljögruppens 

styrelse haft sitt sista styrelsemöte (21 maj), så måste Kennert T omgående 

återkoppla till presidiet för hur mötet med medlemmarna i Grisbäcks 

vägförening gick. 
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Styrelsen beslutar att 

 Kennert T omgående skall återkoppla till presidiet för hur mötet med 

medlemmarna i Grisbäcks vägförening gick under pingsthelgen 2015. 

 

 

 

§ 15105 Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och omhändertagande samt 

                  uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

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

2014-10-23, § 14165 resp. 2015-01-22, § 15014 resp. 2015-03-19, § 15078. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 19 mars 2015, § 15078 framkom följande. 

Pia Prestel har i enlighet med vad som framgår av ärendetexten ovan börjat att 

arbeta med de åtgärder som styrelsen tagit beslut på, för att i god tid och med 

god framförhållning förbereda dels medlemsföreningarnas kontaktpersoner vid 

”Vårträffen 2015” på kommande års turordningsschema för vasslåtter, dels 

förbereda själva arbetet med vasslåttern för 2015.  

Pia kommer att kontakta medlemsföreningarnas kontaktpersoner och ta reda på 

intresset för ”vasslåtter 2015” samt vilka medlemsföreningar som har godkända 

tillstånd/samråd av Länsstyrelsen i Kalmar län för ”vasslåtter 2015”, ett arbete 

som sker i samverkan med Rune Fransén enligt mail 2015-03-11, som finns i 

diariet med samma datum. 

2015-03-11 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Vassklippning”. 

Pia P har varit i kontakt med Assar Johansson för arbete med och planläggning 

av turordningsschemat avseende ”Vasslåtter 2015”, som kan som förslag vara 

färdigt intill ”Vårträffen 2015” den 9 maj och möta medlemsföreningarnas 

tankar kring förslaget. 

 

Styrelsen beslutar att 

     Arbetet med Vasslåtter 2015 skall ske i enlighet med den redogörelse som 

      Pia Prestel lämnat inför styrelsen. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vassklippning-tillstand-Lansstyrelsen.pdf
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     Detta ärende skall vara med på dagordningen vid nästa sammanträde med 

styrelsen den 14 april 2015. 

 

  Vi dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

  Pia Prestel redovisar att det inkommit mail 2015-04-05, som återfinns i diariet 

   med samma datum…  

2015-04-05 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Rune Fransén med rubriken ”Äldre 

handlingar” som avser… 

# Länsstyrelsen i Kalmar läns samråd daterat den 11 oktober 2011 angående 

vassklippning i Torsås kommun 2011-2015 (PDF) enligt 12 kap. 6 § 

Miljöbalken. 

# med tillhörande översiktskartor samt kompletterande handlingar från berörda 

medlemsföreningar. (PDF) 

  … med underlagshandlingar från Rune Fransén som sekretariatet 

          lagt in på hemsidan och som återfinns överst under delrubriken ”miljöskrivelser” 

              i dokumentarkivet. 

# Länsstyrelsen i Kalmar läns samråd daterat den 11 oktober 2011 angående 

vassklippning i Torsås kommun 2011-2015 (PDF) enligt 12 kap. 6 § 

Miljöbalken. 

# med tillhörande översiktskartor samt kompletterande handlingar från berörda 

medlemsföreningar. (PDF) 

Av informationen på hemsidan framgår såväl det samråd som skett mellan 

Länsstyrelsen och Kustmiljögruppen, daterat den 11 oktober 2011, såväl som 

sökandens översiktskartor såväl som underlag till samrådet med kompletterande 

handlingar. 

Pia P meddelar även att det nu föreligger ett undertecknat PM mellan Torsås 

kommun och Kustmiljögruppen, då det gäller vass-slåtter och omhändertagande 

av vass för säsongen 2015, som finns i diariet 2015-03-20. 

 

2015-03-20 

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

kopia till Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken 

”Vass” jämte två bifogade filer… 

# PM Vass-slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås kommun 

och Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF) 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Aldre-handlingar-hos-Lansstyrelsen-om-vasslatter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Samr%C3%A5d-ang%C3%A5ende-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Oversiktskartor-samt-ovriga-handlingar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Samr%C3%A5d-ang%C3%A5ende-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Oversiktskartor-samt-ovriga-handlingar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vass.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf
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# Till Torsås Kustmiljögrupps medlemsföreningar, följebrev till PM ”Vass-

slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås kommun och 

Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF) 

Vidare har sekretariatet 2015-04-02 inför den kommande påskhelgen översänt, 

som finns i diariet med samma datum översänt och vidarebefordrat denna 

information till Kustmiljögruppens medlemsföreningar. 

2015-04-02 

Kustmiljögruppens sekretariat översänder via mail (PDF) till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner information om vass-slåtter och 

omhändertagande av vass inför säsongen 2015 jämte tre bifogade filer i detta 

ärende… 

# Utdrag ur styrelseprotokoll 2015-03-19, § 15077 – Samråd med Torsås 

kommun angående vass-slåtter och omhändertagande av vass inför säsongen 

2015. (PDF) 

# Ordförandens PM till Kustmiljögruppens medlemsföreningar angående vass-

slåtter och omhändertagande av vass inför säsongen 2015. (PDF) 

# Undertecknat PM mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen angående 

vass-slåtter och omhändertagande av vass inför säsongen 2015. (PDF) 

Pia Prestel har per den 3 april 2015 besvarat Egon Bergmans tankar och frågor, 

som finns i diariet med samma datum, efter att ha varit på plats i Järnsida och 

gjort en okulär promenad genom det område längs kustremsan som Järnsida 

Stugförening har geografisk rådighet över. 

2015-04-03 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens 

styrelse med rubriken ”Omhändertagande av vass”- Järnsida Stugägareförening. 

 

Det är presidiets ståndpunkt och bestämda uppfattning att det nu har skapats ett 

förhållandevis tydligt ramverk med goda förutsättningar för medlems- 

föreningarna att göra ”rätt” inför den kommande vass-slåttern 2015. 

 

Styrelsen beslutar att 

     Det nu har skapats ett förhållandevis tydligt ramverk med goda 

förutsättningar för medlemsföreningarna att göra ”rätt” inför den kommande 

vass-slåttern 2015. 

     Vass-slåtter schemat skall presenteras på ”Vårträffen 2015”. 

      I den mån som det krävs ytterligare information och förtydliganden vad 

gäller upprättat PM mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen, så finns 

det utrymme att behandla detta på ”Vårträffen”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-till-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupps-medlemsf-%C3%82reningar-ang-vass-sl-%C3%91tter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-till-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupps-medlemsf-%C3%82reningar-ang-vass-sl-%C3%91tter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-till-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupps-medlemsf-%C3%82reningar-ang-vass-sl-%C3%91tter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Information-om-vasslatter-och-omhandertagande-av-vass.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15077-2015-03-19-Samrad-med-Torsas-kommun-angaende-omhandertagande-av-vass-infor-sasongen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-till-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupps-medlemsf-%C3%82reningar-ang-vass-sl-%C3%91tter-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-202.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Omhandertagande-av-vass-Jarnsida-Stugagareforening.pdf
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§ 15106  Planering och genomförande av ”Vårträffen 2015” med efterföljande årsmöte 

                    lördagen den 9 maj 2015  

  Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                   sammanträden 2015-01-22, § 15018 resp. 2015-02-17, § 15052 resp.  

                  2015-03-19, § 15080. 

 

                    Vid styrelsens sammanträde den 19 mars 2015, § 15080 framkom följande. 

Sekreteraren går igenom ”kallelse/inbjudan” samt ”Program med hålltider” till 

”Vårträff 2015” samt dagordning till årsmötet som kompletteras, justeras och 

uppdateras. 

 

På sekreterarens förfrågan om John Gunnar Alexanderssons förslag från 

styrelsens sammanträde den 17 februari 2015, § 15052 om att lyfta fram en 

central och viktig vattenmiljöfråga, som föreningarna skall tänka på och 

redogöra för den 9 maj 2015 med ”det goda samtalet som grund”, känns inte 

längre aktuellt när nu John Gunnar lämnat styrelsen i Kustmiljögruppen. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Godkänna sekretariatets förslag till kallelse/inbjudan. 

 Godkänna sekretariatets förslag till program med hålltider. 

 Godkänna sekretariatets förslag till dagordning till årsmötet. 

 Sekretariatet skall gå igenom ”checklistan” till ”Vårträffen 2015” vid 

styrelsens sammanträde den 14 april 2015, så att varje ledamot i styrelsen vet 

exakt när, hur och vad som förväntas. 

 

Vid dagens sammanträde med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för att Martin Storm, Samhällsbyggnadschef i Torsås 

kommun i mail 2015-04-02, som finns i diariet med samma datum, till 

Kustmiljögruppens ordförande meddelat, att han inte kan delta den 9 maj på 

”Vårträffen 2015”. 

Detta medför att ordföranden bett sekreteraren, att omarbeta och uppdatera 

programmet med tider, då någon alternativ föreläsare knappast kan överta 

Martin Storms programpunkt. 

Sekreteraren föredrar det reviderade programmet och ber om styrelsens 

godkännande, varefter check-listan gås igenom och kompletteras. 
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Sekreteraren ber om instruktioner till vilka personer som ”inbjudan” och 

”kallelse” skall skickas till samt tidpunkt för centralt utskick av såväl ”inbjudan” 

som ”kallelse”. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Godkänna följande handlingar som är klickbara gentemot hemsidan 

# Inbjudan till ”Vårträff 2015″, som vänder sig till de personer som finns 

utanför kretsen av medlemsföreningarna. (PDF) 

 # Kallelse till ”Vårträff 2015″ med efterföljande ”årsmöte, som vänder sig till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner. (PDF) 

# Detaljerat program med hålltider. (PDF) 

# Checklista – endast för styrelsens ledamöter. (PDF) 

 

Styrelsen beslutar vidare att 

 Sekretariatet skall tillsända ”kallelse jämte program” via mail till f.n. kända 

kontaktpersoner för respektive medlemsförening under vecka 16 tillsammans 

med Nyhetsbrevet för april månad 2015. 

 Sekretariatet skall tillsända ”inbjudan jämte program” via mail till BoM 

nämndens ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande under 

vecka 16 tillsammans med Nyhetsbrevet för april månad 2015. 

 Sekretariatet skall tillsända ”inbjudan jämte program” via mail till 

föreläsarna Pernilla Landin, Torsås kommun, Rune Fransén, 

Kustmiljögruppen och Assar Johansson, förare av Truxormaskinen 

tillsammans med Nyhetsbrevet för april månad 2015. 

 Utvärdering av ”Vårträffen 2015” skall ske vid styrelsens ordinarie 

sammanträde den 21 maj 2015. 

 

 

                

§ 15107 Havs- och vattenforums kongress i Göteborg 26-27 maj 2015 

 Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                  sammanträden 2015-01-22, § 15016 resp. 2015-02-17, § 15051. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 19 mars 2015, § 15081 framkom följande. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Inbjudan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Inbjudan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Kallelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Kallelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Detaljerat-program-med-halltider-9-maj-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Checklista.pdf
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Sekreteraren meddelar att anmälningsfunktionen till HaV:s vattenforum i 

Göteborg har öppnat, vilket framgår av mail 2015-02-25 till Kustmiljögruppen. 

 

2015-02-25 

Inkommer mail (PDF) från Petra Nilsson, Havs- och vattenmyndigheten med 

rubriken ”Välkommen till Havs- och vattenforum – anmälan öppen. 

 I mailet skriver Petra Nilsson följande… 

 Välkommen till Havs- och vattenforum, 26-27 maj i Göteborg! 

Nu har vi öppnat anmälan, gå in på hemsidan och boka din plats: Direkt till 

anmälningssidan. 

Havs- och vattenforum är den enda konferensen som samlar deltagare från 

hela landet, från sött till salt och från alla olika yrkeskategorier.  Här får du höra 

om aktuella uppdrag, insatser som gjorts och diskutera vad som mer behövs. 

Och som vanligt blir det full fart och rätt så roligt!  

Presentera eget projekt? Vi vill gärna höra mer om aktuella vattenprojekt runt 

om i landet och bjuder därför in deltagare till programpunkten Knytkonferensen. 

Vi har plats för 30 presentationer, läs mer och anmäl intresse: Presentera projekt 

på Knytkonferensen.  

Tipsa fler! Tidigare år har deltagarna varit branschföreträdare, tjänstemän, 

forskare, politiker, opinionsbildare och beslutsfattare som är verksamma inom 

miljövård, fiske, energi, turism, jordbruk, skogsbruk, VA, sjöfart, gruvnäring 

och fysisk planering. Berätta gärna om forumet för andra som du vill möta där.   

Havs- och vattenforum 2015 

26-27 maj, Eriksbergshallen, Göteborg 

Kostnad: 1 500 kr plus moms – totalt 1 875 kr 

Mer info och anmälan: www.havochvatten.se/havforum 

 

Ordföranden delger ledamöterna, att anmälningsfunktionen nu är öppnad, precis 

som sekreteraren redogör för, men att det fortfarande saknas ett detaljerat 

program för konferensen.  

Ordföranden föreslår att för den eller de som är intresserade av att delta på 

”Vattenforum 2015” får utifrån vad som framgår av den information som finns 

på hemsidan anmäla sitt deltagande. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Valkommen-till-Havs-och-vattenforum-anmalan-oppen.pdf
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/anmalan-havs--och-vattenforum.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/anmalan-havs--och-vattenforum.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/presentera-eget-projekt.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/presentera-eget-projekt.html
http://www.havochvatten.se/havforum
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Ordförande föreslår att för de ledamöter som både sitter i Kustmiljögruppens 

styrelse och Vattenrådet får i första hand vända sig till Pernilla Landin, som är 

sekreterare i Vattenrådet för att få deltagandet finansierat. 

Ordföranden föreslår att för den ersättande ledamoten Robert Briland, som 

enbart är ersättare i Kustmiljögruppens styrelse, att om intresse finns för 

deltagande i Vattenforum 2015, så är Kustmiljögruppen villig att finansiera 

deltagandet, vars kostnader framgår av protokoll från den 17 februari 2015, § 

15051. Anmälan om deltagande sker via anmälningsfunktionen av Robert 

Briland. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med ordförandens tre förslag som framgår av ovan vad avser 

anmälan om och deltagande i ”Vattenform 2015” den 26-27maj 2015 i 

Göteborg. 

 Härutöver att de styrelseledamöter som är intresserade av att delta i 

”Vattenforum 2015” skall anmäla detta till Kustmiljögruppens sekretariat 

senast 10 dagar för nästa styrelsemöte som äger rum tisdagen den 14 april 

2015, d.v.s. senast den 4 april 2015. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Ordföranden har i vidarebefordrat mail 2015-04-02 till sekretariatet, som finns i 

                diariet med samma datum och med rubriken ”Vattenforum, Göteborg” meddelat 

                 Pernilla Landin i Vattenrådet ”att jag inte kandiderar för att delta i Vattenforum i 

                  Göteborg, 26-27 maj. 

Sekreteraren meddelar vidare, att det inte till sekretariatet inkommit några 

  intresseanmälningar per den 5 april 2015, om att delta på vattenkonferensen i 

                 Göteborg. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Med hänsyn tagen till att det inte föreligger några anmälningar från 

Kustmiljögruppens styrelseledamöter om deltagande i Vattenforum i 

Göteborg, 26-27 maj 2015, så kommer Kustmiljögruppen inte ha någon 

representation vid konferensen. 
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 Justera denna paragraf omedelbart. 

 Sekreteraren skall översända denna beslutsparagraf till Pernilla Landin, 

sekreterare i Vattenrådet. 

 

 

§ 15108 Inbjudan till Våtmarksfondens Jubileumskonferens 19-20 maj 2015, 

             Christinehofs Ekopark 

Inbjudan till denna konferens återfinns i diariet 2015-03-23 och är klickbar på 

länken… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan- 

program-2015-2.pdf  

Inbjudan är vidarebefordrad från Anna Thore, Kalmarsundskommissionen med 

anledning av Våtmarksfondens 20-års jubileum. 

Bland de medverkande är Miljö- och energidepartementet, Naturvårdsverket, 

Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, LRF, 

Sportfiskarna, Länsstyrelsen i Skåne m.fl. 

I inbjudan ”Vattenlandskap i praktiken” – historiska perspektiv och 

framtidsutsikter står det att läsa… 

Enorma arealer våtmarker har dränerats under de senaste 150 åren.  

 

Hela vattenlandskap har försvunnit vilket lett till stora negativa ekologiska 

konsekvenser. Den biologiska mångfalden i allmänhet och kanske fågellivet i 

synnerhet har påverkats på ett negativt sätt. 

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond har under 20 års tid engagerat sig för att 

restaurera och skapa goda våtmarksmiljöer över hela landet. Fondens 

verksamhet har lett till att ca 650 våtmarker om sammanlagt c:a 7 000 ha har 

kunnat återskapas. Detta är i många fall bara fläckar i stora avrinningsområden. 

För att återskapa hela vattenlandskap krävs allt större insatser och inte minst en 

utvecklad samverkan mellan såväl markägare som olika våtmarksaktörer. 

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av våtmarksfrågor inom 

naturvårds- och markägarorganisationer, skogs- och jordbruket samt 

myndigheter och politiker med ansvar för våtmarksfrågor. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-%0bprogram-2015-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-%0bprogram-2015-2.pdf
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Anmälan sker via mail på info@vatmarksfonden.se senast den 15 april 2015 och 

gäller först när betalning har skett. 

Hela konferensen exklusive logi, men inklusive lunch och middag kostar 2 500 

kronor inklusive moms. Konferensavgiften är inklusive moms och inkluderar 

dokumentation och exkursion med gemensam transport. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Ordföranden anser att konferensen med sitt breda programutbud är mycket 

intressant, inte minst mot bakgrund av hur fonden har närmat sig våtmarkernas 

stora betydelse för den biologiska mångfalden. Mötet med intresserade och 

likasinnade personer skulle troligen tillföra Kustmiljögruppen nya kontaktytar 

och ny kunskap, men efter rundfrågning bland styrelsens ledamöter framgår det 

tydligt, att det inte passar särskilt väl in att delta i Våtmarksfondens Jubileums- 

konferens. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Kustmiljögruppen inte skall vara representerad vid Våtmarksfondens 

Jubileumskonferens 19-20 maj, Christinehofs Ekopark. 

 

 

 

Informationsärenden §§ 15109 – 15117 

 Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte under 

                   överläggningen framkommer synpunkter och tankar som kräver beslut… 

Beslutar styrelsen att 

 Lägga informationsärendena till handlingarna. 

 

 

§ 15109 Vattenrådet 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-03-19. 

 

mailto:info@vatmarksfonden.se
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2015-03-23 

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

rubriken ”Har ni läst vattenblänk?” (PDF) 

2015-03-26 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”Handouts” jämte en bifogad fil… 

# Powerpoint presentation ”Strukturkalkning”, 2015-03-26, Torsås. (PDF) 

2015-04-08 

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

rubriken ”Våryran 15/5 2015″. 

2015-04-12 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) nedan angivna beslutsparagrafer till 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet som berör hennes verksamhet i 

samverkan med Kustmiljögruppen jämte följande bifogade filer… 

§ 15081, 2015-03-19 – Havs- och vattenforums kongress i Göteborg, 26-27 

maj 2015. (PDF) 

§ 15082, 2015-03-19 – Kustmiljögruppen deltar i kommunens Vatten- och 

avloppsmässa den 15 maj 2015. (PDF) 

§ 15083, 2015-03-19 – ”Skogens vatten” – dess betydelse för magasinering 

och fördröjning av ytvattnet uppströms vattendragen i Torsås kommun. 

(PDF) 

2015-04-13 

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

rubriken ”Sammanställning av aktiviteter i Vattenrådet” jämte två bifogade 

filer… 

# Verksamhetsberättelse 2014-2015. (PDF) 

# Verksamhetsplan 2015-2016. (PDF) 

 

 

§ 15110 Kalmarsundskommissionen 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-03-19. 

 

2015-03-23 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Protokoll, remissvar och inbjudan” jämte åtta bifogade filer… 

# Torsås kommuns remissvar gällande åtgärdsprogram för södra 

Östersjöns vattendistrikt 2015-2021. (PDF) 

# Webbmöte Kalmarsundskommissionen 18 mars 2015. Samråd kring 

vattenförvaltningscykel 2016-2021. (PDF) 

# Inbjudan till Våtmarksfondens Jubileumskonferens 19-20 maj 2015, 

Christinehofs Ekopark. (PDF) 

# Kalmar kommuns webbenkätsvar. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Har-ni-last-senaste-Vattenblank.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Handouts.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Strukturkalkning-Tors-%C3%91s.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Varyran-2015-05-15.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Pernilla-Landin-2015-03-19.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15081-2015-03-19-Havs-och-vattenforums-kongress-i-Goteborg-26-27-maj-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15082-2015-03-19-Kustmiljogruppen-deltar-i-kommunens-Vatten-och-avloppsmassa.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15083-2015-03-19-Skogens-vatten-dess-betydelse-for-magasinering-och-fordrojning-av-ytvattnet-upopstroms-vattendragen-i-Torsas-kommun1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Verksamhetshandlingar-for-korrekturlasning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/VB-Verksamhetsber-ñttelse-2014-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/VP-verksamhetsplan-2015-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Protokoll-remissvar-och-inbjudan-2015-03-23.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/15-0172-TORS-%C3%A0S-KOMMUNS-REMISSVAR-P-%C3%A0-%C3%A0TG-%C3%A4RDSPROGRAM-F-%C3%BBR-S-%C3%BBDRA-%C3%BBSTERSJ-%C3%BBNS-VATTENDISTRIKT3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/15-0172-TORS-%C3%A0S-KOMMUNS-REMISSVAR-P-%C3%A0-%C3%A0TG-%C3%A4RDSPROGRAM-F-%C3%BBR-S-%C3%BBDRA-%C3%BBSTERSJ-%C3%BBNS-VATTENDISTRIKT3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/2015-03-18-Webm-%C3%82te-Kalmarsundskommissionen-Samr-%C3%91d-vattenf-%C3%82rvaltning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/2015-03-18-Webm-%C3%82te-Kalmarsundskommissionen-Samr-%C3%91d-vattenf-%C3%82rvaltning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-program-2015-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-program-2015-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/kalmar-webenk-%C3%B1tsvar.pdf
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# Kalmar kommuns yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön 

– God havsmiljö 2020. (PDF) 

# Kalmar kommuns yttrande över förslag till förvaltningsplan, 

miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt. 

(PDF) 

# Yttrande vattenremiss, Västerviks kommun. (PDF) 

# Minnesanteckningar Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp 

2015-03-06 Mörbylånga, Färjestaden. (PDF) 

2015-04-01 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Vattenaktiviteter våren 2015″. 

 

 

§ 15111 Havs- och vattenmyndigheten 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-03-19. 

 

2015-04-02 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Vattenforum, Göteborg”. (PDF) 

 

 

§ 15112 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-03-19. 

 

2015-03-18 

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

rubriken ”Karta över Kärrabo – test. (PDF) med uppgifter om länkadress till 

Google 

Maps, https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zsU6aaYbPdFM.keUgn

qpzOubM  

2015-03-21 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Förorenade områden” jämte en bifogad fil… 

# Förorenade områden, riket och per län, efterbehandling-län-2014-04-10. 

(xls) 

2015-04-03 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Omhändertagande av vass”- 

Järnsida Stugägareförening. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/kalmar-yttrande-havsmilj-%C3%82direktivet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/kalmar-yttrande-havsmilj-%C3%82direktivet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/kalmar-yttrande-vattendirektivet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/kalmar-yttrande-vattendirektivet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Yttrande-vattenremiss-v-%C3%B1stervik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/minnes-anteckningar-150306.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/minnes-anteckningar-150306.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vattenaktiviteter-varen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vattenforum-Goteborg.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Karta-over-Karrabo-test.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zsU6aaYbPdFM.keUgnqpzOubM
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zsU6aaYbPdFM.keUgnqpzOubM
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Fororenade-omraden.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-F-%C3%82rorenade-omr-%C3%91den-riket-och-per-l-%C3%B1n-efterbehandling-lan-2014-04-10.xls
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Omhandertagande-av-vass-Jarnsida-Stugagareforening.pdf
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2015-04-09 

Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp enligt samtal”. 

 

 

§ 15113 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-03-19. 

  

2015-03-20 

Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med rubriken ”PM Vass” jämte en bifogad fil… 

# PM Vass. Torsås kommun+Kustmiljögruppen. 2015-03-20 med 

underskrifter. (PDF) 

2015-03-20 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med kopia till Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med 

rubriken ”Vass” jämte två bifogade filer… 

# PM Vass-slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås 

kommun och Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF) 

# Till Torsås Kustmiljögrupps medlemsföreningar, följebrev till PM ”Vass-

slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås kommun och 

Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF) 

2015-04-02 

Inkommer kopia av mail från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Den 9 maj” och som innehåller information om, att Martin 

Storm, Samhällsbyggnadschef i Torsås kommun inte av personliga skäl kan 

delta på ”Vårträffen 2015″, därav har mailet behandlats som konfidentiellt. 

2015-04-12 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15079, 2015-03-19 – Yttrande och 

synpunkter på ”Tematiskt tillägg till ÖP för Vatten- och avloppsplan i Torsås 

kommun” jämte en bifogad fil… 

# § 15079, 2015-03-19 – Yttrande och synpunkter på ”Tematiskt tillägg till 

ÖP för Vatten- och avloppsplan i Torsås kommun” 

 

§ 15114 WebbochForm.se 

 Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-03-19. 

 2015-04-01 

Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Torsas-Kustmiljogrupp-enligt-samtal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass-2015-03-20.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-20.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-20.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vass.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-till-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupps-medlemsf-%C3%82reningar-ang-vass-sl-%C3%91tter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-till-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupps-medlemsf-%C3%82reningar-ang-vass-sl-%C3%91tter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-till-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupps-medlemsf-%C3%82reningar-ang-vass-sl-%C3%91tter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15079-2015-03-19-Yttrande-och-synpunkter-pa-Tematiskt-tillagg.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15079-2015-03-19-Yttrande-och-synpunkter-pa-tematiskt-tillagg1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Faktura-fran-WebbochForm.se-2015-04-011.pdf
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”Faktura från WebbochForm.se 2015-04-01 jämte en bifogad fil… 

# Faktura nr 352 med förfallodag 2015-04-21. (PDF) 

2015-04-01 

Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken 

”Faktura 2 av 2 från WebbochForm.se 2015-04-01 jämte en bifogad fil… 

# Faktura nr 353 med förfallodag 2015-04-21. (PDF) 

2015-04-02 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken ”Sökoptimering på hemsidan” jämte en bifogad fil… 

# Utdrag ur styrelseprotokoll 2015-03-19, § 15074 – Sökoptimering på 

hemsidan. (PDF) 

 

§ 15115 Vision Bergkvara 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-03-19. 

 

2015-04-03 

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

”Årsmöte och stormöte” jämte två bifogade filer… 

# Välkommen till årsmöte och stormöte torsdagen den 16 april klockan 

18:30 (PDF) 

# Föreningar och företag i Bergkvara (eller som har verksamhet/aktivitet i 

Bergkvara) erbjuds medlemskap. (PDF) 

2015-04-12 

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

”Påminnelse – Vision Bergkvara – årsmöte och stormöte (se bifogad 

inbjudan). 

 

 

§ 15116 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för mars och april 2015  

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-03-19.              

 

2015-03-20 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Nyhetsbrev mars 2015″ jämte två bifogade filer… 

# Nyhetsbrev mars 2015 – utan inbetalningskort. (PDF) 

# Nyhetsbrev mars 2015 – med inbetalningskort. (PDF) 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Faktura-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupp-150401-hemsida.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Faktura-02-fran-WebbochForm.se-2015-04-012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Faktura-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupp-150401-%C3%82vrigt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sokoptimering-pa-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15074-2015-03-19-Sokoptimering-pa-hemsidan1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/mail-2015-04-03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/2015-04-16-Vision-Bergkvara-v-%C3%B1lkomna-till-%C3%91rsm-%C3%82te-och-storm-%C3%82te.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/2015-04-16-Vision-Bergkvara-v-%C3%B1lkomna-till-%C3%91rsm-%C3%82te-och-storm-%C3%82te.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/2015-04-16-Vision-Bergkvara-inbjudna-f-%C3%82reningar-och-f-%C3%82retag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/2015-04-16-Vision-Bergkvara-inbjudna-f-%C3%82reningar-och-f-%C3%82retag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/mail-2015-04-12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-mars-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupp-mars-2015-slutlig-utan-inb.kort_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupp-mars-2015-slutlig-med-inb.kort_.pdf
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2015-03-24 

Centralt utskick av… 

Nyhetsbrev för mars månad 2015 (PDF) via… 

# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, 

# 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. 

2015-03-24 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorp som 

uttrycker sin glädje över ”det fina Nyhetsbrevet!” 

2015-03-25 

Inkommer mail (PDF) från Kajsa Carlsson, förtroendevald politiker i Torsås 

kommun, som avböjer fortsatt prenumeration på Kustmiljögruppens 

Nyhetsbrev. 

2015-03-26 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson med anledning av att 

sekretariatet översänt Nyhetsbrevet för mars månad 2015. (PDF) 

2015-04-07 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Nyhetsbrev april” jämte två bifogade filer… 

# Nyhetsbrev Torsås Kustmiljögrupp april 2015, utan inbetalningskort. 

# Nyhetsbrev Torsås Kustmiljögrupp april 2015 med inbetalningskort. 

 

 

§ 15117 Greppa Näringen 

 Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-03-19.             

 # Undvik höga engångsgivor av stallgödsel , Greppa Näringen 2015-03-24. 

(PDF) 

# Vall i skyddszon minskade utlakningen av fosfor, Greppa Näringen  

2015-03-31. (PDF) 

# Nya förslag på vattenåtgärder, Greppa Näringen 2015-04-02. (PDF) 

 

§ 15118 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

                 hemsidan för perioden 2015-03-20 – 2015-04-14. 

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

 http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupp-mars-2015-slutlig-med-inb.kort_1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-mars-2015-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-mars-2015-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-mars-2015-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-mars-2015-ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Nyhetsbrev-mars-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-mars-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Nyhetsbrev-mars-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-april-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-april-2015-slutlig-utan-inb.kort_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-april-2015-slutlig-m.-inb.kort_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Undvik-hoga-engangsgivor-av-stallgodsel.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Vall-i-skyddszon-minskade-utlakningen-av-fosfor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Nya-forslag-pa-vattenatgarder.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
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Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 15119-15121 

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. 

 

§ 15119 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-03-20 – 2015-04-14. 

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

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/  

2015-03-19 

Inkommer mail från Jan Hellman, Kustmiljögruppens revisor med rubriken 

”Revision 2014″. Handlingen/mailet återfinns hos Kustmiljögruppens 

sekretariat och är att betrakta som arbetsmaterial, varför det inte heller är 

publikt. 

2015-03-26 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

som bekräftar att protokollet från styrelsens sammanträde den 19 mars 

2015 nu är justerat. 

2015-03-28 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter med 

rubriken ”Viktig information till ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse” 

jämte fem bifogade filer… 

# Protokoll från styrelsens sammanträde den 19 mars 2015. (PDF) 

# Årsredovisning 2014 med namnteckningar och revisionsberättelse. (PDF) 

# Revisionsberättelse för Torsås Kustmiljögrupp, daterad den 18 mars 

2015. (PDF) 

# Revisions-PM 2015-03-18 arbetsmaterial för styrelsens ledamöter och 

därför inte publikt. 

# Organisationsplan kopplad till arbetsuppgifter för styrelsens ledamöter 

fr.o.m. 

2015-03-19 . (PDF) 

 

2015-03-31 

Sekretariatet expedierar via mail nedan följande paragrafer från styrelsens 

sammanträde den 19 mars 2015 till… 

# Johan Blomqvist, WebbochForm.se § 15074 – ”Sökoptimering på 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Justerat-styrelseprotokoll-2015-03-19.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Viktig-information-till-styrelsens-ledamoter-2015-03-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-2015-03-191.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Arsredovisning-sammansatt-i-sina-delar3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Revisionsberattelsen-for-Torsas-Kustmiljogrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Revisionsberattelsen-for-Torsas-Kustmiljogrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Organisationsplan-20152.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Organisationsplan-20152.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Organisationsplan-20152.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15074-2015-03-19-Sokoptimering-pa-hemsidan.pdf
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hemsidan”. (PDF) 

# Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet § 15083 -”Skogens vatten” – 

dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet uppströms 

vattendragen i Torsås kommun. (PDF) 

2015-04-02 

Kustmiljögruppens sekretariat översänder via mail (PDF) till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner information om vass-slåtter och 

omhändertagande av vass inför säsongen 2015 jämte fyra bifogade filer… 

# Utdrag ur styrelseprotokoll 2015-03-19, § 15077 – Samråd med Torsås 

kommun angående vass-slåtter och omhändertagande av vass inför 

säsongen 2015. (PDF) 

# Ordförandens PM till Kustmiljögruppens medlemsföreningar angående 

vass-slåtter och omhändertagande av vass inför säsongen 2015. (PDF) 

# Undertecknat PM mellan Torsås kommun och 

Kustmiljögruppen angående vass-slåtter och omhändertagande av vass 

inför säsongen 2015. (PDF) 

# Utdrag av styrelseprotokoll 2015-03-19, § 15085 – Rekrytering av ny 

ersättare efter John Gunnar Alexandersson. (PDF) 

2015-04-07 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Jan Darell blir ny kommunchef i Nybro”. 

2015-04-08 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) på uppdrag av John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande kallelse till styrelsemöte tisdagen den 14 april 

2015 med början klockan 18.00 hos kassören Lena Peribert i dennas 

bostad i Fastlycke, Söderåkra jämte en bifogad fil… 

# Kallelse till styrelsemöte med förslag till dagordning jämte 

ärendeberedning. (PDF) 

2015-04-08 

Inkommer svarsmail (PDF) med anledning av sekretariatets kallelse till 

styrelsemöte tisdagen den 14 april 2015 med början klockan 18.00 från… 

# Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppens styrelse med vägbeskrivning. 

# Robert Briland, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse, som meddelar att 

han tyvärr inte kan närvara vid styrelsens sammanträde den 14 april 2015. 

2015-04-12 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till styrelsens ledamöter 

kompletterande handlingar inför styrelsens kommande sammanträde den 

14 april 2015 jämte fyra bifogade filer… 

# Kallelse till ”Vårträff 2015″ med efterföljande ”Årsmöte” till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner. (PDF) 

# Inbjudan till ”Vårträff 2015″ till de personer som står utanför kretsen av 

medlemsföreningarna. (PDF) 

# Program med hålltider. (PDF) 

# Checklista för genomförande av ”Vårträffen 2015″. (PDF) 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15074-2015-03-19-Sokoptimering-pa-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15083-2015-03-19-Skogens-vatten-dess-betydelse-for-magasinering-och-fordrojning-av-ytvattnet-upopstroms-vattendragen-i-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15083-2015-03-19-Skogens-vatten-dess-betydelse-for-magasinering-och-fordrojning-av-ytvattnet-upopstroms-vattendragen-i-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15083-2015-03-19-Skogens-vatten-dess-betydelse-for-magasinering-och-fordrojning-av-ytvattnet-upopstroms-vattendragen-i-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Information-om-vasslatter-och-omhandertagande-av-vass.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15077-2015-03-19-Samrad-med-Torsas-kommun-angaende-omhandertagande-av-vass-infor-sasongen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-till-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupps-medlemsf-%C3%82reningar-ang-vass-sl-%C3%91tter-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-202.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-202.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15085-2015-03-19-Rekrytering-av-nyb-ersattare-efter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Jan-Darell-blir-ny-kommunchef-i-Nybro.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kallelse-till-styrelsemote-2015-04-14.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kallelse-till-styrelsemöte-2015-04-14.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kallelse-till-styrelsemöte-2015-04-14.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Kallelse-till-styrelsemote-2015-04-14.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kompletterande-handlingar-till-styrelsemote-2015-04-14.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kallelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Reviderat-Detaljerat-program-med-hålltider-9-maj-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Checklista1.pdf
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2015-04-12 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Lena Ovesson, Vänföretagare till 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Välkommen på vårlunch”. 

 

 

§ 15120 Nästa styrelsemöte 

Äger rum torsdagen den 21 maj 2015 med början 18.00 hos Kennert Täck i  

               dennes sommarbostad i Ragnabo. Anmälan om deltagande sker till sekretariatet 

               via mail 5 dagar före sammanträdesdatum. 

 

 

§ 15121 Mötet avslutas 

 

Ordföranden avslutar dagens överläggning och tackar Lena Peribert för en god 

måltid samt ledamöterna för visat intresse, engagemang och kloka inlägg som 

berikat styrelsemötet för vårt gemensamma ideella idédrivna arbete ”för ett gott 

liv i en livskraftig kommun”. 

Vid pennan dag som ovan 

                                                                                        Justeras: 

 

 

Karl-Gustaf Eklund 

Sekreterare    John Bräutigam 

                                         Ordförande 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Valkommen-pa-varlunch.pdf

