
 
 

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 

 

 

 

§ 15015 Samråd med Länsstyrelsen om förnyat femårigt -2016-2020- miljötillstånd för 

                     vassklippning i Torsås kommun 

 

 Sekreteraren redogör för att Kustmiljögruppens femåriga samråd 2011 t.o.m. 

                   2015 med Länsstyrelsen i Kalmar län måste förnyas under verksamhetsåret. 

 

 Nu gällande samråd återfinns på hemsidan under linjalrubriken Dokumentarkiv/ 

                miljöskrivelser. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av samrådet. 

 

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

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

  

 Handläggningen inom föreningen av det nu gällande samrådet utfördes av 

                 dåvarande ordföranden Rune Fransén och det skulle vara av stort värde för 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Samr%C3%A5d-ang%C3%A5ende-vassklippning.pdf


                      föreningen om Rune F även denna gång vore vänlig att hjälpa oss med själva 

                samrådsförfarandet. 

 

 Ordföranden har vid de informella presidiemötena 2014-12-15 och 2015-01-07 

                      utlovat, att ta kontakt med Rune Fransén för att undersöka om föreningen kan få 

                  hjälp med 2015 års samrådsförfarande med beaktande av vad som anförs nedan. 

 

 Av inkommit mail 2014-07-14 från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen 

                framgår, att Bruatorpsån saknade miljötillstånd för vassklippning under 2014 

                 enligt nedan. 

 

2014-07-14 

Inkommer mail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen och 

fältansvarig för kommunens vasslåtter 2014, som meddelar att Bruatorpsån 

saknar miljötillstånd för vassklippning 2014, vilket innebär att turordningslistan 

för vasslåtter tidigareläggs med en vecka. Uppdaterad turordningslista finns på 

hemsidan på länken http://www.kustmiljogruppen.org/reviderad 

turordningslista-for-vasslatter-2014 

 

Det betyder att vid ett förnyat samrådsförfarande måste detta givetvis beaktas 

vad avser Bruatorpsån. På samma sätt gäller det för Grämkulla Intresseförening, 

som blev medlemmar under verksamhetsåret 2012, efter det att nu gällande 

samråd vann laga kraft. 

 

Vi inom styrelsen behöver även fundera över, om det nu även kan vara lämpligt 

att titta över hur det ser ut utmed kuststräckan i Torsås kommun, då det gäller de 

geografiska områden som ännu inte ingår i Kustmiljögruppen. Två stora och 

viktiga områden är Grisbäck och Påbonäs med betydande vassområden.  Under 

2014 har diskussioner förts med representant för Påbonäs, Ola Sennefjord i 

samband med mingelkvällarna under vintern/våren 2014 och Kennert Täck har 

upparbetat en icke namngiven kontakt med en person i Grisbäck som eventuellt 

skulle kunna tänka sig att bilda en kustmiljöförening/medlemsförening. 

 

Sekreteraren anser att vi inom Kustmiljögruppen nu har ett gyllene tillfälle, dels 

för att vi redan under januari månad kan ta kontakt med två potentiella nya 

föreningar och väcka deras intresse för medlemskap och dels vid ett antagande 

om medlemskap i Kustmiljögruppen kunna täcka hela den geografiska 

kuststräckan från norr till söder inom Torsås kommun. Resultatet av en sådan 

tänkt medlemsutvidgning skulle tillföra Kustmiljögruppen ökade miljömuskler 

inom vattenvårdsarbetet, inte minst då det gäller en miljöförening i Grisbäck 

med tanke på de åtgärder som planeras för Grisbäcken. Se § 15021 i detta 

protokoll. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Reviderad-turordningslista-1-för-vasslatter-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/turordningslista-for-vasslatter-2014-faststalld/
http://www.kustmiljogruppen.org/turordningslista-for-vasslatter-2014-faststalld/


Klicka på den blå länken nedan för att ta del av hur långt projektet framskridit. 

http://www.kustmiljogruppen.org/samrad-med-lansstyrelsen-om-fornyat-

femarigt-2016-2020-miljotillstand-for-vassklippning-i-torsas-kommun/  

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordföranden meddelar, att efter samtal med Rune Fransén är Rune villig att 

ställa upp och ta på sig ansvaret, att vara Kustmiljögruppens kontaktperson 

gentemot Länsstyrelsen i Kalmar län för ett nytt 5-årigt samråd för vassklipp- 

ning för perioden 2016-2020. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppföljning av detta ärende skall ske vid april månads sammanträde med 

styrelsen. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/samrad-med-lansstyrelsen-om-fornyat-femarigt-2016-2020-miljotillstand-for-vassklippning-i-torsas-kommun/
http://www.kustmiljogruppen.org/samrad-med-lansstyrelsen-om-fornyat-femarigt-2016-2020-miljotillstand-for-vassklippning-i-torsas-kommun/

