
 
 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 22 januari 2015, klockan 18.00.  

Plats: Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i Båtastan-

Gunnarstorp.  

 

Närvarande/  

Beslutande: John Bräutigam, ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Kennert Täck, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Övriga deltagare: 

                              John Gunnar Alexandersson, ej tjänstgörande ersättare 

                                         Robert Briland, ej tjänstgörande ersättare 

                       

§ 15013  Samråd med Torsås kommun angående omhändertagande av vass inför 

säsongen 2015 

 

Vid genomgång av tidigare beslut tagna av styrelsen i rubricerat ärende framgår 

av protokoll 2014-08-28, § 14125 samt protokoll 2014-09-23, § 14126 följande, 

vilket i korthet innebär att… 

 

 Presidiet får i uppdrag att för Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning och 

miljöinspektörerna vid miljökontoret i Torsås kommun klargöra 

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

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

vasslåttern som ett verktyg för bättre genomströmning och näringsreduktion. 

  

  Presidiets samråd med Torsås kommuns samhällsbyggnadsförvaltning är en 

               förutsättning för att planeringen inför vasslåttern 2015 skall kunna genomföras 

                 av styrelseledamoten Pia Prestel, enligt paragraf 15015 i detta protokoll. 



  Ordföranden och Pia Prestel har haft ett möte med Martin Storm, samhälls- 

                    byggnadschef i Torsås kommun onsdagen den 14 januari på kommunhuset i 

   Torsås, varvid det upprättades ett PM av John Bräutigam, som återfinns med 

                      tillhörande mailkorrespondens i diariet 2015-01-22. 

2015-01-22 

Inkommer kopia av mailkorrespondens (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Omhändertagande av vass” jämte 

en bifogad fil… 

# Vass-slåtter och omhändertagande av vass. (PDF) 

   

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

  Ordföranden redogör inför styrelsen resultatet av det förda samtalet i upprättat 

              PM med tillhörande mailkorrespondens enligt ovan och bekräftar att det 

               upprättade PM:et är just ett PM, som styrelsens ledamöter har full rätt att lämna 

                  sina synpunkter och tankar på. 

  Ledamöterna i BoM-nämnden har fått upprättat PM, vilket kommer att 

                    diskuteras i nämnden, allt enligt ledamöternas egna önskemål. 

  Styrelsen beslutar att 

 Ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse har rätt att lämna sina 

synpunkter och tankar i upprättat PM intill den 10 februari 2015, då 

kallelse till styrelsesammanträde skall expedieras av sekreteraren. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Omhandertagande-av-vass-2015-01-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-omh-ñndertagande-av-vass-2015-01-152.pdf

