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Kallelse till styrelsemöte 

 

 

Tid: Torsdagen den 17 september  2015, klockan 18.00.  

Plats: Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i Båtastan/Gunnarstorp.  

 

 

§ 15152 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde torsdagen den 21maj 2015,  

  §§ 15122 - 15151 godkänns/justeras.  

 

 

§ 15153 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Med tillägg för ärendet/ärendena… 

 

 

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Beslutsärenden §§ 15154 – 15169 

§ 15154 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 15155 Styrelsens sammansättning inför det nya verksamhetsåret 2016. 

§ 15156 Redovisning av verksamhetsaktiviteter under sommaren/hösten/vintern 2015. 

§ 15157 Planering och genomförande av Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015” med 

  efterföljande föreningsstämma enligt vad som framgår av stadgarna enligt § 12. 

§ 15158 Planering och genomförande av sponsringskampanj 2015 för verksamhetsåren 

             2016-2018. (Stående beslutsparagraf under verksamhetsåret 2015)    

§ 15159 Medlemsförening i Grisbäck. 

§ 15160 Medlemsförening i Påbonäs. 
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§ 15161 Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och omhändertagande samt 

  uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun. 

§ 15162 Avstämning av projekt ”Vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde  

                   – steg 2.  

§ 15163 Avstämning av projekt ”Förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo 

                  Kustvårdsförening.  

§ 15164 Kustmiljögruppens presidium och Vattenrådets sekreterare har träffat Leader 

              Småland Sydost, fredagen den 5 juni 2015. 

§ 15165 Lena Ek får tungt skogligt uppdrag – tre stegs raket inför konferens om 

                   ”Skogens vatten - dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet 

              uppströms vattendragen i Torsås. 

§ 15166 Länsstyrelsen inbjuder till en heldag den 26 oktober med fokus lagt på 

                  åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten 

§ 15167 Kulturarvsseminarium 2015 – Tema vatten. 

§ 15168 Samrådsunderlag inför planerad ansökan för kläckproduktion vid Övraby 

             Lantbruk AB. 

§ 15169 Havsmiljöinstitutet inbjuder till en två-dagars konferens på temat ”Åtgärder i 

               samhället för bättre havsmiljö” den 21-22 oktober 2015, Marsstrand”. 

              

    

Presidiets förslag till dagordning - Informationsärenden §§ 15170 – 15183 

§ 15170 Vattenrådet. 

§ 15171 Hagbyåns- och Halltorpsåns vattenråd – Ostkustens Vattensamling 

§ 15172 Ljungbyåns vattenråd 

§ 15173 Bräkneåns vattenråd 

§ 15174 Ölands vattenråd 

§ 15175 Kalmarsundskommissionen. 

§ 15176 Havs- och vattenmyndigheten. 

§ 15177 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt. 

§ 15178 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

§ 15179 Leader Småland Sydost 

§ 15180 WebbochForm.se 

§ 15181 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för maj månad 2015. 

§ 15182 Greppa Näringen. 

 

 

§ 15183 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

              hemsidan för perioden 2015-05-22 – 2015-09-17. 

Klicka på de blå länkarna på andra sidan för att ta del av de inkomna 

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

 http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o- 

                     -2015-06-01/  

 

Presidiets förslag till dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 15184 - 15186 

§ 15184 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-05-21 – 2015-09-17. 

 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/ samt 

 

                     http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o- 

                    m-2015-06-01/  

 

§ 15185 Nästa styrelsemöte. 

 

§ 15186 Mötet avslutas. 

 

 

Beslutsärenden §§ 15154 – 15169 

 

§ 15154 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

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

 

Vid styrelsens sammanträde den 21 maj 2015, § 15124 framkom följande. 

 

Sekreteraren redovisar enligt mail inkommit 2015-05-18 av kassören Lena 

Peribert, att saldot på föreningens företagskonto per den 18 maj 2015 uppgår till 

8 928 kronor och att behållningen på föreningens fasträntekonto i Swedbank 

med en löptid på tre månader efter omsättning per den 13 maj 2015 uppgår till 

145 000 kronor med förfallodag i medio augusti 2015. 

  

Räntesats 0.38 %.  

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20m-2015-06-01/
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Sekreteraren gör en återkoppling till § 15070 från styrelsens sammanträde den 

19 mars 2015 och redovisar att det inkommit följande likvida medel från… 

 

- Louise Lindqvist, Helsinborg gåva, 250 kronor 

- Viktoria Eklund, London gåva, 250 kronor 

 

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

stödjer Kustmiljögruppens ideella och osjälviska verksamhet bör det ske någon 

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

föreningens logga 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 

 

 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 under hösten kunna förverkliga verksamhetsplanen för 2015. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Kassören Lena Peribert har i mail till sekretariatet 2015-09-01, som finns i 

diariet med samma datum, lämnat uppgift på, att saldot på föreningens 

företagskonto per den 1 september 2015 i Swedbank uppgår till 5 151 kronor 

och att föreningens fasträntekonto med en löptid på tre månader uppgår till  

145 140 kronor efter omsättning per den 14 augusti 2015 med en förlängd löptid 

på tre månader med ny förfallodag i medio november 2015.  

 

Räntesats 0.35 %.  

Det är presidiets uppfattning förstärkt med kassören att föreningens likviditet 

måste betraktas som god för de verksamhetspunkter enligt § 15156 i detta 

protokoll som måste genomföras före november månads utgång 2015. 

 

Presidiets föreslår styrelsen att besluta att… 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 

 

§ 15155         Styrelsens sammansättning inför det nya verksamhetsåret 2016. 

  

                      I diariet framgår att ordföranden kallar/inbjuder styrelsens samtliga ledamöter 

                      till ett kaffesamkväm fredagen den 12 juni 2015, där John Bräutigam efter 

                      ingående och reflekterande samtal med sekreteraren före kaffesamkvämet 

                      meddelat, att han inte har för avsikt att ställa upp för ytterligare en mandatperiod 

                      om två år från den 1 januari 2016. 

2015-06-06 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Inbjudan till kaffe fredagen den 12 juni 2015, klockan 15.00 i 

Gunnarstorp”. 

2015-06-09 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med anledning av ordförandens inbjudan till 

kaffesamkväm i Gunnarstorp fredagen den 12 juni 2015, klockan 15.00. 

Under kaffesamkvämet får varje ledamot ge uttryck för hur han/hon ser på 

Kustmiljögruppens verksamhet, legitimitet, uppgifter mm för ”Ett gott liv i en 

livskraftig kommun” med fokus lagt på vattenvårdande insatser. 

Sekreteraren redogör för vilka ledamöter som är i tur att avgå eller få nytt 

förtroende av föreningsstämman 2015-10-24… 

 Pia Prestel, ordinarie ledamot 

 Kennert Täck, ordinarie ledamot 

 Robert Briland, ersättande ledamot 

 Vakant ersättande ledamot 

 

Ledamöter med ett år kvar d.v.s. finns med i styrelsen även under 2016 

 Lena Peribert, ordinarie ledamot, tillika kassör 

 Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, ordinarie ledamot, tillika sekreterare 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-kaffe-den-12-juni-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kaffesamkvam-i-Gunnarstorp-20150612.pdf
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Med det ”goda samtalet” som grund får samtliga styrelseledamöter i uppgift 

intill styrelsens sammanträde den 17 september 2015 att noga tänka igenom om 

de står till styrelsens förfogande även under verksamhetsåret 2016 samt hur 

han/hon ser på Kustmiljögruppens verksamhet, legitimitet, uppgifter mm för 

”Ett gott liv i en livskraftig kommun” med fokus lagt på vattenvårdande insatser 

både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv. 

 Det bör i detta sammanhang påpekas att det är styrelsen som fungerar som 

  valberedning, sedan ”Höstträffen 2014”, då den gamla valberedningen avgick, 

    utan att komma med namnförslag på ny valberedning, enligt vad som framgår av 

                  diariet 2014-11-25. 

2014-11-25 

Inkommer mail (PDF) från Britt-Marie Östman, sammankallande i 

Kustmiljögruppens valberedning med rubriken ”Valberedningens förslag 

inklusive revisorer” (PDF), som bifogas mailet. 

 

 

 

§ 15156 Redovisning av verksamhetsaktiviteter som Kustmiljögruppen har deltagit i eller 

                 planerar att delta i under sommaren/hösten/vintern 2015 sedan den 21 maj 2015. 

 Mot bakgrund av vad som framkommer i föregående paragraf - § 15155 är det 

  extra viktigt att få en god uppfattning om vilka verksamhetsaktiviteter som 

  Kustmiljörup pen måste genomföra för att uppfylla både sin ändamålsparagraf 

                   02 och de uppgifter enligt föreningens stadgar, som framgår av § 03. 

 Sekreteraren gör en överskådlig presentation av föreningens verksamhetsaktivi- 

              teter i datumföljd enligt vad som framgår nedan… 

2015-05-28 Vattenrådets föreningsstämma med föreläsning om ”miljögifter i 

             vår vardag”. 

2015-06-05 Kustmiljögruppens presidium och Vattenrådets sekreterare träffar 

                      Leader Småland Sydost för orientering och diskussion om ansökan  

                      avseende ekonomiska incitament med fokus lagt på åtgärdsarbeten 

                  i inlands- och kustvatten inom Torsås kommun.  

                Se för övrigt § 15164 i detta protokoll. 

 

2015-07-09 Vattendragsvandring Grisbäcken – steg 2, heldag. 

2015-07-25 Vattendragsvandring Grisbäcken – steg 2, heldag. 

2015-08-21 Vattendragsvandring Grisbäcken – steg 2, heldag. 

2015-08-29 Bräkneåns vattenråd besöker Torsås och södra Kalmar, heldag.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Valberedningens-forslag-inkl-revisorer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/h+Âstm+Âte-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/h+Âstm+Âte-2014.pdf
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2015-09-03 Hållbarhetssafari om en levande Östersjö i Kalmarsundskommis- 

2015-09-05 sionens regi, heldag – Årets Vattenkonferens 2015. 

2015-09-15 Kustmiljögruppen avlämnar remissvar på ”Samrådsunderlag inför 

                   planerad ansökan för kläckproduktion vid Övraby Lantbruk AB”. 

2015-09-17 Kustmiljögruppens styrelse sammanträder hos John Bräutigam. 

2015-09-19 Ljungbyåns vattenråd inbjuder till vattendragsvandring/exkursion. 

2015-09-24 Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäckens 

                    avrinningsområden sammanträder. 

2015-09-28 Arbetsgruppen för ”Vattenåtgärder i Grisbäckens 

                    avrinningsområde – steg 2 träffar Länsstyrelsen för samråd. 

2015-10-20 Kulturarvsseminarium 2015 – Tema vatten. Se även § 15167 i 

               detta protokoll. 

2015-10-21 Havsmiljöinstitutet inbjuder till en två-dagars konferens på temat 

2015-10-22    ”Åtgärder i samhället för bättre havsmiljö” den 21-22 oktober  

                  2015, Marsstrand”. Se för övrigt § 15169 i detta protokoll. 

2015-10-24 ”Höstträff 2015” med efterföljande föreningsstämma enligt vad 

                      som stadgas i § 12. 

2015-10-26 Länsstyrelsen inbjuder till en heldag den 26 oktober med fokus 

                lagt på åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten. 

2015-10-29 Kustmiljögruppens styrelse sammanträder hos Robert Briland. 

2015-12-10 Kustmiljögruppens styrelse sammanträder hos Pia Prestel. 

 

 

 

§ 15157 Planering och genomförande av Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015” med  

                   efterföljande föreningsstämma enligt vad som framgår av stadgarna enligt § 12. 

Sekretariatet har i valda delar nedan citerat vad som stadgas i föreningens § 12, 

som berör planeringen och genomförandet av ”Höstträffen 2015” 

”På föreningsstämma skall samtliga personval ske för det kommande 

verksamhetsåret så att ansvarsfriheten för den sittande styrelsen kan prövas och 

knytas till rätt verkssamhetsår vid årsmötet”.  
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Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden/punkter behandlas: 

  

07. Val av ordförande i föreningen för en tid av två (2) år för det kommande 

verksamhetsåret.  

 

08. Val av övriga fyra (4) styrelseledamöter för en tid av två (2) år för det 

kommande verksamhetsåret.  

 

09. Val av två (2) ersättare i styrelsen för en tid av 1 (ett) år för det kommande 

verksamhetsåret.  

 

10. Val av en (1) ordinarie revisor jämte en (1) ersättare för denna för det 

kommande verksamhetsåret.  

 

11. Val av valberedning som utgörs av två (2) ordinarier ledamöter jämte en (1) 

ersättare för en tid av ett (1) år.  

 

12. Fastställande av verksamhetsbudget för det kommande verksamhetsåret.  

 

13. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.  

 

14. Övriga frågor - informationsärenden  

 

Härutöver så brukar ”Höstträffen” ha ett genomgående tema, som knyter an till 

den eller de verksamhetspunkter som Kustmiljögruppen och dess 

medlemsföreningar känner särskild angelägenhetsgrad i för ”Ett gott liv i en 

livskraftig kommun” med fokus lagt på vattenvårdande aktiviteter. 

 

Exempel på sådana verksamhetspunkter är/kan vara… 

 

# Utvärdering av vasslåtter 2015 

# Utvärdering av PM tecknat mellan Torsås kommun och Torsås 

Kustmiljögrupp daterat den 20 mars 2015 och som kan läsas i den blå länken 

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

Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf  

# Nya aktörer som omhändertar den slagna vassen till temporära deponier enligt 

av Torsås kommun godkända platser. 

# Nytt femårigt tillstånd hos Länsstyrelsen  

 

Mot bakgrund av att detta styrelsesammanträde är det sista före lördagen den 24 

oktober 2015, då föreningsstämman skall gå av stapeln ber presidiet om 

styrelsens mandat att planera och genomföra ”Höstträffen 2015” i enlighet med 

tidigare upprättade checklistor av sekretariatet. 

 

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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Enligt gällande organisationsplan med arbetsuppgifter, som finns angivna på 

den blå länken http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf  

så är det kassören som ansvarar för framtagandet av… 

 

 Verksamhetsbudget 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbud

get-2015/  

 Verksamhetsplan 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-

2015/  

 

 

 

 

§ 15158 Planering och genomförande av sponsringskampanj 2015 för verksamhetsåren 

 2016-2018 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 21 maj 2015, § 15125 framkom följande. 

Ordföranden redogör för att någon ny och adekvat information, då det gäller ev. 

medlemskap från de potentiella medlemsföreningarna Påbonäs Stugförening och 

Kroka Stugförening inte har skett sedan föregående styrelsemöte. 

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”. 
 
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”. 

Sekreteraren har på eget initiativ upprättat en förteckning av … 

 

- Befintliga Vänföretagare för verksamhetsåren 2013-2015. 

- Vänföretagare t.o.m. 2012, som inte är med för verksamhetsåren 

2013-2015  (röd markering) 

- Potentiella Vänföretagare de kommande verksamhetsåren 2016-2018 

(grön markering), 

 

 … som tillsänts via mail 2015-04-25 till styrelsens medlemmar och besvarats av 

                  Kennert Täck 2015-04-29. Förteckningen bifogas dagens kallelse. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Gratulationer-LJ-Rorteknik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Gratulationer-Hemtema-i-Soderakra-AB.pdf
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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) 

 

2015-04-29 

Inkommer svarsmail (PDF) från Kennert Täck, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Sponsringskampanj 2015 – 

Företagsförteckning”. 

 

2015-05-15 

Vid vatten- och avfallsmässan, så överlämnar Lena Peribert, ett förslag till 

sekreteraren på vilka företag, som hon kan tänkas bearbeta under 

sponsringskampanjen. 

  

 I förteckningens huvud, framgår vilka personer inom Kustmiljögruppens 

             styrelse som har möjlighet att kontakta respektive vänföretagare, vilket görs 

             genom svart X-markering i förteckningen. 

 

Fördelen med föreslagen förteckning är att den kontinuerligt kan uppdateras då 

de svarta kryssen allteftersom arbetet framskrider blir antingen gröna (företag 

som ekonomiskt stödjer Kustmiljöguppen) eller röda (företag som ekonomiskt 

inte stödjer Kustmiljögruppen). Förteckningen kommer därmed att uppvisa en 

hög aktualitetsgrad, utan att belasta de löpande protokollen framöver.  

  

När det egentliga sponsringsarbetet sätter igång med reviderad och uppdaterad 

info-broschyr, utgåva nr 4, hösten 2015, så kommer resultatet av detta arbete att 

kontinuerligt redovisas på Kustmiljögruppens hemsida under aktuella och 

pågående projekt. 

 

Efter genomgång av förteckningen kvarstår följande namngivna företag, som 

ännu inte har någon namngiven person, som tar ansvar för sponsrings- 

kontakterna… 

 

- Automatlego i Småland AB, Pontus Varga, 0486-449 50 

- Bergkvara Byggnadsvaror, Peter Franzén, 0486-206 78. 

- PST Plåt- & Spiralteknik i Torsås AB, Bertil Övgård, 0486-456 50 

- Spring Systems i Torsås AB, Lena Ovesson, 070-625 96 93 

- Torkraft AB, Bengt Elofsson, 0486-230 67 

- Konsum i Torsås, 0486-100 01 

- KREAB, 020-410 010 

- Liljas Bil i Bergkvara, 0486-261 00 

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/Sponsringskampanj-2015-Foretagsforteckning1.pdf
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- Möre Bok och Kontor, Christer Söderholm, 0486-210 69 

- VM Snickeri och Design, Marcus Magnusson, 0709-21 97 97 

- Åkessons Bygg, Alex Åkesson, 0703 9161 90 

- Söderport AB, Michael Johansson, 0486-210 56 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Intill styrelsens sammanträde den 17 september 2015 uppmana styrelsens 

ledamöter, att gå igenom ovan angivna potentiella vänföretag som ännu inte 

har någon kontaktperson och komma med förslag på namn som tar ansvar 

för sponsringskontakterna. 

 

 Upprättad förteckning av potentiella företag med namn på ansvarig 

sponsringskontakt skall biläggas protokollet. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Sekreteraren påminner om de tankar och reflektioner som framfördes vid det 

                  kaffesamkväm med styrelsen som skedde den 12 juni 2015 hos ordföranden 

             enligt § 15155 i detta protokoll. 

           

                  Här framkom tankar och reflektioner, men dock inga beslut om, att ”sponsrings- 

              kampanj 2015” skulle läggas i malpåse intill dess nya ordföranden valts efter 

                 John Bräutigam. 

 

 

 

§ 15159 Medlemsförening i Grisbäck 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 21 maj 2015, § 15126 framkom följande. 

 

Vid presidiets möte fredagen den 8 maj 2015 behandlades denna beslutsparagraf 

i och med att ramarna för dagordningen fastställdes. Det är presidiets bestämda 

uppfattning efter mogna och strategiska överväganden, att en helst två utav 

Kustmiljögruppens ordinarie styrelseledamöter bör vara med vid det förenings- 

mötet som Grisbäcks vägförening har under pingsthelgen 2015.  

 

Motivet för presidiets överväganden är, att Frank Åberg säkert behöver allt det 

stöd och den argumentkaskad som behövs för att få ett jakande svar av 

medlemmarna för att gå med i Torsås Kustmiljögrupp.  
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Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att en helst två utav Kustmiljögruppens ordinarie styrelseledamöter bör vara 

med vid det föreningsmöte som Grisbäcks vägförening har under 

pingsthelgen 2015. 

Styrelsen beslutar att 

 Kennert Täck skall omgående kontakta Frank Åberg, Grisbäcks Vägförening 

och ställa frågan, om Frank Å behöver stöd av representanter från 

Kustmiljögruppens styrelse under mötet med medlemmarna under 

Pingsthelgen. 

 Om beslutet enligt första att- stasen ovan blir jakande, så skall 

Kustmiljögruppen representeras av Kennert Täck och Pia Prestel. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för att det inkommit mail per den 7 juni 2015 från Kennert 

Täck, som återfinns i diariet med samma datum, där det bland annat framgår… 

 

2015-06-07 

Inkommer svarsmail (PDF) från Kennert Täck, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med anledning av att sekretariatet expedierar 

beslutsparagraf 15126 – Medlemsförening Grisbäck – från styrelsens 

sammanträde den 21 maj 2015 jämte en bifogad fil… 

# § 15126, 2015-05-21 – Medlemsförening i Grisbäck. (PDF) 

 

”Jag har varit i kontakt med Frank Åberg och fått svar på vår fråga. Det är 

tydligen tveksamt om medlemskap. Den person som är aktuell som talesman är 

Yngve Birgersson. Enligt Frank Å så får Yngve B våra månadsbrev och är väl 

insatt i vårt arbete”. 

 

 

 

§ 15160 Medlemsförening i Påbonäs 

 

 I inledningen av § 15158 i detta protokoll står det… 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 21 maj 2015, § 15125 framkom följande. 

 

”Ordföranden redogör för att någon ny och adekvat information, då det gäller 

ev. medlemskap från de potentiella medlemsföreningarna Påbonäs Stugförening 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Expediering-av-§-15126-Medlemsforening-Grisback.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15126-2015-05-21-Medlemsforning-i-Grisback.pdf
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och Kroka Stugförening har inte skett sedan föregående styrelsemöte. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren informerar, att det inkommit mail 2015-06-10 från Göran Gill, som 

återfinns i diariet med samma datum, där det bland annat framgår… 

 

2015-06-10 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp enligt 

samtal, som avser tänkt medlemskap för Påbonäs Stugförening i Torsås 

Kustmiljögrupp. 

 

”Jag har talat med övriga i styrelsen och vi tycker det vore bäst om du eller flera 

kommer på vårt årsmöte, som vi brukar ha i mitten av augusti. Jag kontaktar dig 

så fort vi har bestämt datum”. 

 

Till denna information tillägger sekreteraren att han träffat Ola Sennefjord i 

samband med att Bräkneåns vattenråd besökte Torsås den 29 augusti 2015 och 

där Ola S på nytt visade sig vara angelägen om, att det bildades en 

kustmiljöförening i Påbonäs, med motiveringen att ”denna del utav Torsås 

kommuns kuststräcka utgör en vit fläck på kartan”. 

 

 

 

 

§ 15161 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 resp. 

2015-04-14, § 15105, resp. 2015-05-21, § 15127. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 21 maj 2015, § 15127 framkom följande. 

 

  Sekreteraren redogör för att den andra beslutspunkten från aprilsammanträdet  

                    ”Vass-slåtter schemat skall presenteras på ”Vårträffen 2015” har inte kunnat 

                    effektueras, då det enbart är fyra föreningar utav tio som har såväl godkända 

                   tillstånd från Länsstyrelen att klippa vass såväl som Torsås kommuns 

              godkännande för omhändertagandet av vassen. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Torsas-Kustmiljogrupp-enligt-samtal-2015-06-10.pdf
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  Utifrån detta faktum anser Assar Johansson, förare av Truxormaskinen att det 

                  inte är särskilt meningsfullt att lägga upp ett turordningsschema, då det råder en 

                    så pass stor osäkerhet om, vilka föreningar som har för avsikt att klippa och 

                skörda vass under sommaren/ hösten 2015. 

  Pia Prestel har haft en omfattande korrespondens med Kustmiljögruppens 

                     medlemsföreningar i rubricerat ärende, men även Samhällsbyggnadsför- 

                valtningen i Torsås kommun, vilket följande utdrag ur diariet ger stöd för med 

                  angivande av datum, som återfinns i den blå länken nedan. 

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

2015-04-28  2015-04-29  2015-04-29 

2015-04-29  2015-04-30  2015-05-05 

 

2015-05-06  2015-05-06  2015-05-07 

 

2015-05-12  2015-05-21 

 

 

Styrelsen beslutar att 

     Det skall göras en utvärdering av det arbete som nedlagts av de ideella 

krafternas samlade insatser under vass-slåttern 2015, för att få klarhet i om 

gjorda insatser verkligen står i proportion till nedlagd arbetstid.   

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med särskilt ansvar för 

vasslåtter 2015 inom styrelsen lämnar erfarenheter och reflektioner av 

”Vasslåtter 2015 vad avser planering, genomförande och omhändertagande samt 

uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun” och som baseras 

på de handlingar som finns i diariet med angivande av datum enligt nedan gjord 

specifikation. 

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

 

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

 

 

2015-05-22  2015-05-28  2015-06-02 

 

2015-06-06  2015-06-07  2015-06-08 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
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2015-06-09  2015-06-09  2015-06-18 

 

2015-06-28  2015-07-07  2015-07-11 

 

2015-07-12  2015-07-22  2015-07-23 

 

2015-08-05  2015-08-23  2015-09-03 

 

 

I mail 2015-09-03, som finns i diariet med samma datum skriver Assar 

Johansson… 

 

”Håller just nu på att byta en del drev, lager och slitskenor på Truxorn. Räknar 

med att vara i Gunnarstorp på måndag (7 september, sekreterarens notering). 

Det som återstår är Gunnarstorp, Södra Kärr och Ängaskär. Vi kan nog räkna 

med ca en vecka per objekt. Efter det finns ett önskemål om sedimentpumpning 

på Ekkläppen. Har inte pratat med Jan Andersson om detta än för 

godkännande”. 

 

Gunnarstorp  vecka 37 

 

Södra Kärr  vecka 38 

 

Ängaskär  vecka 39 

 

Pia Prestel formulerar utvärderingen av ”Vasslåtter 2015” med följande tankar 

för varje steg. 

 

Planering 

 Medlemsföreningarna lämnade relativt sent under juni månad, vilka som 

hade för avsikt, att slå vass och hade tillstånd både av Länsstyrelsen och 

Torsås kommun, vilket fördröjde planeringen avsevärt. 

 Assar Johansson, förare av Truxorn har själv utarbetet 

turordningsschemat, utan samråd med Kustmiljögruppen, varför 

uppgifter om var vasslåtter pågått inte funnits på Kustmiljögruppens 

hemsida. 

 Assar Johansson har själv meddelat respektive medlemsförening när han 

skulle komma. 

 Tidskrävande och tungrodd hantering av planeringsschemat mellan de 

fyra aktörerna medlemsförening – Torsås kommun – Assar Johansson – 

Kustmiljögruppen, vilket mailkorrespondensen på sidorna 15 och 16 i 

detta protokoll bär vittnesbörd om. 
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Genomförande 

 Många driftsstopp under slåttern till följd av reperationer av Truxorn. 

 

Omhändertagande 

 Nya aktörer har dykt upp för själva omhändertagandet av den slagna 

vassen, såsom i Gunnarstorp – KSRR, Miljöföreningen Södra Ragnabo – 

Kjell i Glosebo, Norragårdens Samfällighetsförening – troligen Bröderna 

Olsson i Bergkvara. 

 

Samverkan med Torsås kommun 

 Annika Person-Åberg har fortlöpande uppdaterat Kustmiljögruppen via 

beslut om och när BoM godkänt medlemsföreningarnas ansökningar. 

 

 

 

 

§ 15162 Avstämning av projekt ”Vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde  

                      – steg 2. 

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2014-11-26, § 14201 resp. 2015-01-22, § 15021 resp.  

2015-05-21, § 15131. 

 

Vid styrelsen sammanträde den 21 maj, § 15131 framkom följande. 

Vid det senaste arbetsmötet den 11 maj 2015 redogör Pernilla Landin för att det 

numera finns en åtgärdssamordnare på Länsstyrelsen för vattenprojekt som heter 

Carina Pålsson, en person som Pernilla L fått god kontakt med. Carina P har vid 

kontakter visat intresse för olika typer av vattenåtgärder inom Grisbäckens 

avrinningsområde inte minst mot bakgrund av att Grisbäcken är mycket väl 

lämpad för utvärderingsbara vattenåtgärder, vilket inte råder för Bruatorpsån 

och Brömsebäcken på samma sätt. 

Sekreteraren meddelar, att det är inplanerat ett arbetsmöte den 5 juni med Joel 

Parde, ordförande i Leader Småland Sydost, Kustmiljögruppens presidium och 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet för att presentera, analysera och gå 

igenom vilket/vilka projekt som Leader Småland Sydost kan vara 

medfinansiärer i. 

Leadermodellen… 

  

(En metod för att uppnå målen med EU:s landsbygdsutvecklingspolitik som innebär att man 

har ett underifrånperspektiv i stället för att använda en traditionell toppstyrd metod).  
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Leader är en fransk förkortning för koppling mellan åtgärder inom landsbygdsutveckling) 

  

… är särskilt väl tillämpbar utifrån en finansieringsmodell, då det gäller bland 

annat vattenprojekt inom de gröna näringarna, då dessa företagare har ett rikt 

kontakt- och närverk i kombination med egna maskiner som kan växlas ut i form 

av medfinansiering. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för redogörelsen. 

 Detta ärende skall vara med på föredragningslistan vid styrelsens 

sammanträde den 17 september 2015. 

 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för att det under sommaren genomförts tre 

heldagsvandringar i skarpt läge utmed Grisbäckens 18 km långa sträckning från 

källa till mynning i Kalmarsund vid följande intressanta, energikrävande och 

strapatsfyllda tidpunkter… 

 

2015-07-09 Vattendragsvandring Grisbäcken – steg 2, heldag. 

2015-07-25 Vattendragsvandring Grisbäcken – steg 2, heldag. 

2015-08-21 Vattendragsvandring Grisbäcken – steg 2, heldag. 

… allt i syfte för att studera vattendragets morfologi vad avser bredd, ravindjup, 

mängden vatten i vattenfåran, beskuggning, växtlighet i vattenfåran, förekomst 

av dräneringsrör för täckdikning mm. som fotodokumenterats av Pernilla Landin 

i 92 bildsekvenser med förslag till vattenförbättrande åtgärder, såsom två-

stegsdiken, fosfordammar, våtmarker, översvämningszoner, kantzoner, 

strukturkalkning för att binda fosforn på lerhaltig åkermark.  

För det syfte som anges i stycket ovan har målsättningen varit att uppfylla 

Länsstyrelsens och Vattenmyndigheten för Södra Östersjön föreslagna 

åtgärdsarsenal som framgår i samrådshandlingen för perioden 2015-2021 och 

som återfinns i VISS för Grisbäcken på länken 

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE625095-151323   

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE625095-151323
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Målsättningen med projektet är att reducera läckaget av fosfor till Kalmarsund 

och Östersjön med minst 111 kg fosfor/år och fortsättningsvis över tid vilket 

är villkoret – för att nå god ekologisk status i Grisbäcken fram till 2021. 

Övergödningens åtgärder… 

 Strukturkalkning av lerjordar utmed bäckfåran ger reduktion med 30 % 

 Kalkdiken ger reduktion med 30 % 

 Fosfordammar, 1 ha ger reduktion med 20 kg 

 Våtmarker, 1 ha ger reduktion med 10 kg 

 Två-stegsdiken 1 km ger reduktion med 4 kg 

 Översvämningszoner/dammar, 1 ha ger reduktion med 10 kg (redan uppnått) 

 Recirkulering av närsalter tillbaks till åkern 

 Minskning av läckage vid gödselspridning med hjälp av kantzoner 

 Artificiell teknik för meandring (ålbottengarnstolpar som placeras direkt i 

bäckfåran) 

Övriga åtgärder i projektet som är avgörande för att uppnå god ekologisk status 

är att tillskapa fisklekplatser och ta bort vandringshinder långt upp i Grisbäckens 

vattenföring (rasade stenbroövergångar). 

I dessa dagar håller Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, som bäst på att 

sammanställa både i text och i bild de tre vattendragsvandringarna av 

Grisbäcken med underlag som finns i diariet  

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-

m-2015-06-01/  

vid följande tidpunkter… 

2015-05-28  2015-07-01  2015-07-07  

2015-08-01  2015-08-08  2015-08-12  

2015-08-12  2015-08-20  2015-08-21 

2015-09-02  2015-09-06  2015-09-10 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
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2015-09-02 

# En schematisk bild (PDF) av tänkta vattenåtgärder utmed Grisbäckens 

avrinningsområde presenterades för Bräkneåns vattenråd, då de besökte 

Torsås kommun och södra Kalmar, lördagen den 29 augusti 2015. 

… vad avser områden för strukturkalkning, våtmarker, två-stegsdiken, 

sediment/fosforfällor samt utökning av befintligt/befintliga våtmarkers 

geografiska yta 

I övrigt hänvisas till länken på Kustmiljögruppens hemsida 

http://www.kustmiljogruppen.org/vattenatgarder-i-grisbackens-

avriningsomrade-steg-2/ där all adekvat information om projektets 

genomförande finns tillgängligt  

 

Härutöver har det även påbörjats en undersökning vars mål och syfte är att 

inventera känsliga kulturmiljöer som måste beaktas vid framtagandet av 

åtgärdsplanen. 

På samma sätt som det anges i stycket ovan måste det även ske en inventering 

och total genomgång av de dikningsföretag som finns i Grisbäcken vid 

framtagandet av åtgärdsplanen. 

Det är preliminärt inplanerat ett samrådsmöte – se besvarat mail i diariet  

2015-09-06 med Länsstyrelsen fredagen den 25 september med deltagande av 

bland andra Carina Pålsson och Erika Nilsson från Länsstyrelsen för att bland 

annat beakta vad MB stadgar vid framtagandet av åtgärdsplanen.  

2015-09-10 

Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare 

i Vattenrådet med förslag till tidpunkt för delpresentation av Grisbäcken – 

steg 2 med representanter för Länsstyrelsen. 

 

Från projektgruppen deltar Pernilla Landin, Torsås kommun samt Pia Prestel 

och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund från Kustmiljögruppen. 

  

 

 

§ 15163 Avstämning av projekt ”Förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo 

        Kustvårdsförening. 

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-10-23, § 14178 resp. 2014-11-26, § 14201 samt 2015-01-22, 

§ 15023 resp. 2015-05-21, § 15132. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/29-aug-2015-grisb-ñcken.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/vattenatgarder-i-grisbackens-avriningsomrade-steg-2/
http://www.kustmiljogruppen.org/vattenatgarder-i-grisbackens-avriningsomrade-steg-2/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Dag-for-traff-med-lansstyrelsen-avseende-Grisbacken-2015-09-28.pdf
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Vid styrelsens sammanträde den 21 maj 2015, § 15132 framkom följande. 

 

Sekreteraren redogör för att tidsramarna för genomförandet av förstudien 

kraftigt försenats och därför påverkats i negativ riktning. Orsaken till den 

negativa tidslatensen är att projektet har varit och är mycket mer komplext till 

sin natur än vad som tidigare antagits. Förutsättningarna ändrades dramatiskt 

den 4 februari 2015, då det var högvatten i Kalmarsund med ett vattenstånd på 

0.72 meter över normalvattenstånd samt det intensiva regn som kom den 1 april 

2015, då det föll 55 mm regn under ett dygn. Detta har medfört att projektet har 

omarbetats vid två tillfällen av Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, vilket är en utav 

flera förklaringar till att det dragit ut på tiden. Den helt avgörande faktorn är att 

projektet mer och mer formats till ett konsultuppdrag i vattenförbättrande 

åtgärder än en förstudie av ideella krafter. 

  Antalet arbetade och nedlagda timmar överstiger 150 per den 10 maj 2015 enligt 

   projektkortet. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av informationen.  

  Projektkort för "vattenvårdande åtgärder" inom Kärrabo 

         Kustvårdsförening. PDF  

Sekreteraren berättar vidare att det nu återstår fyra av tolv delprojekt (5:1 och 

                  5:2 samt 8:1 och 8:2) innan det föreligger en presentationsredovisning som skall 

              avlämnas till styrelsen för Kärrabo Kustvårdsförening. 

Varje delprojekt omfattar en fotodokumentation, beskrivning av delprojektet  

               med förslag till åtgärder och ett förväntat resultat samt övriga upplysningar och 

                hänvisningar till litteratur inom området. 

 

  Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet har dessutom lovat att noga gå igenom  

                   samtliga presentationsredovisningar innan de överlämnas till projektägaren 

                      Kärrabo Kustvårdsförening, vilket även det kommer att leda till ytterligare tids- 

                   utdräkt. 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för redogörelsen och har full förståelse för den 

tidsutdräkt som projektet har fått bland annat till följd av att den 

personförstärkning som webbredaktör som styrelsen hade förväntat sig samt 

räknat med gick om intet under februari månad 2015.  

 Ordföranden betonar även vikten av, att Kustmiljögruppens arbete är enbart 

att betrakta som hundra procent ideellt och bedriver absolut inte någon form 

av konsultverksamhet inom vattenförvaltning. 

 Detta ärende skall vara med på föredragningslistan vid styrelsens 

sammanträde den 17 september 2015. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Projektkort-REVIDERAT-for-berakning-av-tidsatgang6.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Projektkort-REVIDERAT-for-berakning-av-tidsatgang6.pdf
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren har under sommaren fortsatt med arbetet med delprojektbeskriv- 

ningarna och har för avsikt att slutföra de sista två delprojekten med nummer 

08:01 och 08:02 till styrelsens sammanträde den 17 september 2015. 

Under försommaren har även kontakter tagits med Leader Småland Sydost, se 

paragraf 15164 i detta protokoll, för att se över och bilda sig en uppfattning om 

vilka möjligheter det finns att erhålla ekonomiskt stöd för föreslagna 

vattenförbättrande åtgärder inom projektet. 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund kommer att representera Kustmiljögruppen vid det 

seminarium med fokus lagt på åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten som 

Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder till måndagen den 26 oktober 2015.  

Se även paragraf 15166 i detta protokoll. 

Härutöver har Leader Småland Sydost i ett Nyhetsbrev som finns i diariet  

2015-08-07, beskrivit hur processen kring den nya planperioden sakta avancerar 

framåt och att ansökningar först kan bli aktuella under mars-april månad 2016. 

2015-08-07 

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

Vattenrådet med rubriken ”Nyheter från Leader Småland Sydost”. 

 

Se även paragraf 15164 i detta protokoll. 

   

En ytterligare viktig faktor som återstår är att få Pernilla Landins tumavtryck på 

föreslagna åtgärder i prioriteringsordning med rättelser och korrigeringar innan 

projektet kan presenteras för Kärrabo Kustvårdsförening. 

Sekreteraren hänvisar till projektredovisningen i sin helhet som återfinns på 

Kustmiljögruppens hemsida på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-

vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-

varen-2015/  

 

 

 

§ 15164 Kustmiljögruppens presidium och Vattenrådets sekreterare har träffat Leader 

              Småland Sydost, fredagen den 5 juni 2015. 

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2015-05-21, § 15133. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vad-hander-infor-SydostLeader.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
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Vid styrelsens sammanträde den 21 maj 2015, § 15133 framkom följande. 

 

Sekreteraren redogör för att det nu finns i alla fall några vattenprojekt i 

                   Torsås kommun, som börjar ta form till den nivå, då det börjar funderas över 

                  och på hur dessa kan och skall finansieras med externa medel som inte Torsås 

                kommun ekonomiskt kan bära med egna medel. 

Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam brukar uttrycka sig ”att det alltid 

               måste finnas ett antal vattenvårdsprojekt i pipeline”, utifrån att om något inte 

                realiseras av något skäl så måste det finnas andra projekt som man kan arbeta 

                  vidare med i skarpt läge. 

I enlighet med detta synsätt så kommer Kustmiljögruppens presidium och 

               Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet träffa Joel Parde, Leader Småland 

                  Sydost den 5 juni 2015 för att presentera, analysera och gå igenom vilket/vilka 

  projekt som Leader kan vara medfinansiärer i. 

Leadermodellen är särskilt väl tillämpbar utifrån en finansieringsmodell, då det 

                     gäller vattenprojekt inom de agrara näringarna, då dessa företagare har ett rikt 

                kontakt- och nätverk i kombination av egen utrustning och egna maskiner som 

                      kan växlas ut i form av medfinansiering.   

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för de inkomna handlingar som finns i diariet i rubricerat 

ärende och som anges nedan samt presenterar resultatet av det förda samtalet 

med rubriken ”Minnesanteckningar från mötet med Leader 2015-06-05”, som 

förvaras som arbetsmaterial hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen. 

 

2015-06-01 

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

rubriken ”Inför fredag” jämte en bifogad fil… 

# Powerpoint presentation – Grisbäcken – steg 2 – Fokus på vattenåtgärder 

i Grisbäckens avrinningsområde för att nå god ekologisk status och lite till. 

(PDF) 

 

2015-06-02 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Joel Parde, Leader Småland 

Sydost, John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande och Pernilla Landin, 

sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Miljösatsning Grisbäcken – steg 2 

inför fredagens arbetsmöte den 5 juli 2015 jämte en bifogad fil… 

# Powerpoint presentation (PDF) – Miljösatsning Grisbäcken – steg 2. 

(PDF) 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Powerpoint-presentation-slutlig-version-Leader.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/GRISB-äCKEN-steg-2-slutversion-2015-06-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/GRISB-äCKEN-steg-2-slutversion-2015-06-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Miljosatsning-Grisbacken-steg-2-Powerpoint-presentation.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/GRISB-äCKEN-steg-2-slutversion-2015-06-011.pdf
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2015-06-05 

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

rubriken ”Minnesanteckningar från mötet Leader 5/6 2015″. 

Minnesanteckningarna återfinns hos Kustmiljögruppens sekretariat jämte 

två bifogade filer… 

# presentationsmaterial – Powerpoints (PDF) GRISBÄCKEN steg 2 – Fokus 

på vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde, för att nå god ekologisk 

status och lite till, 

# Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket – Analyser av 

mätresultat och effekter av landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket 2015-

05-08. Klicka på 

länken http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html 

 

 

 

§ 15165 Lena Ek får tungt skogligt uppdrag – tre stegs raket inför konferens om 

                   ”Skogens vatten - dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet 

              uppströms vattendragen i Torsås. 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-03-19, § 15083 resp. 2015-04-14, § 15103 resp.  

2015-05-21, § 15133. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 21 maj 2015 framkom följande. 

 

Sekreteraren berättar, att Lena Peribert är på årsstämma med Södra Skogsägarna 

i Växjö, vilket förklarar hennes frånvaro ikväll. Lena P som känner Lena Ek väl 

har för avsikt, att under denna stämma ta upp frågan, om Lena Ek kan tänka sig 

att delta som särskilt inbjuden gäst och frontfigur för konferensen – ”Skogens 

vatten - och om vattenhänsyn i skogsbruket” - miljökonferens på temat under 

2016. 

 

Under överläggningen inkommer mail från Lena Peribert, som besvaras av 

sekreteraren 2015-05-22 och som finns i diariet med samma datum där styrelsen 

föreslår antingen fredagen den 22 april eller fredagen den 29 april 2016. 

2015-05-22 

Sekreteraren besvarar via mail (PDF) Lena Periberts förfrågan om datum 

avseende ”Vattenkonferens 2016″. 

 

Det är inte tvivels utan, som det finns en stor spänning i, att få en återkoppling 

från Lena Peribert, när hon återvänder till Torsås för att delge sina erfarenheter. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Minnesanteckningar-fran-motet-LEADER-2015-06-05.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/GRISB-äCKEN-steg-2-slutversion-2015-06-012.pdf
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vattenkonferens-2016.pdf
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Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för redogörelsen. 

 Detta ärende skall vara med på föredragningslistan vid styrelsens 

sammanträde den 17 september 2015. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren hänvisar till följande inkomna handlingar som finns i diariet till 

detta ärende. 

2015-05-29 

Inkommer mail för kännedom (PDF) från Lena Peribert, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vattenkonferens 2016″. 

Sekreteraren påminner om de tankar och reflektioner som framfördes vid det 

                  kaffesamkväm med styrelsen som skedde den 12 juni 2015 hos ordföranden 

             enligt § 15155 i detta protokoll. 

           

                  Här framkom tankar och reflektioner, men dock inga beslut togs om, att 2016 

                   års stora Vattenkonferens skulle läggas i malpåse, ställas helt in eller skjutas till 

               kommande verksamhetsår. Ordföranden vänder sig till Lena Peribert och ber om 

           största möjliga flexibilitet intill styrelsens sammanträde den 17 september 2015 

          där slutligt beslut kommer att tas. 

 

 När Bräkneåns vattenråd besökte Torsås, lördagen den 29 augusti 2015, 

                    berättade en av de deltagande ledamöterna vid lunchen på Dalskärs Sjökrog för 

                  sekreteraren, att Lena Ek skulle dels besöka Vattenrådet, dels besöka 

          skogsägarna i Tingsryds kommun. 

 

 

 

 

§ 15166 Länsstyrelsen inbjuder till en heldag den 26 oktober med fokus lagt på 

                  åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren hänvisar till följande inkomna handlingar som finns i diariet till 

detta ärende. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vattenkonferens-2016-2015-05-28.pdf
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2015-05-25 

Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, 

vattenprojektsamordnare på Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken 

”Arbete med ideella organisationer”. 

2015-07-18 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam med rubriken 

”Länsstyrelsen inbjuder till en heldag den 26 oktober 2015 med fokus lagt på 

åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten”. 

2015-08-11 

Inkommer autosvar via mail (PDF) från Carina Pålsson, Länsstyrelsen i 

Kalmar län med anledning av Karl-Gustaf (Kåge) Eklund och Pia Prestel 

anmält sig till Länsstyrelsens inbjudan till en heldag den 26 oktober 2015 

med fokus lagt på åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten. 

2015-08-12 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med anledning av att Karl-Gustaf (Kåge) Eklund och Pia Prestel anmält sig 

till Länsstyrelsens heldag den 26 oktober 2015 med fokus lagt på åtgärder i 

inlands- och kustvatten”. 

2015-08-25 

Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Länsstyrelsen i Kalmar län 

med rubriken ”Länsstyrelsen inbjuder till en heldag den 26 oktober 2015 

med fokus lagt på åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten”. 

 

Sekreteraren redogör för ”inbjudan som riktar sig till dig på kommun, i 

Vattenråd eller Kustmiljögrupp som har ett intresse av åtgärdsarbete för en bättre 

vattenkvalitet och förbättrade livsmiljöer i vatten”. 

 

”Länsstyrelsen planerar för en dag med fokus på åtgärdsarbete i inlands- och 

kustvatten”. 

 

”På agendan står information och dialog (diskussionsgrupper) kring olika typer 

av åtgärder, goda exempel, finansieringsmöjligheter, vad behövs för att 

möjliggöra ett ännu effektivare åtgärdsarbete mm”. 

”Skicka gärna in förslag på vad ni tycker är viktigt att ta upp (email till Carina 

Pålsson)” 

 

”Många olika åtgärder för en bättre vattenkvalitet har genomförts i Kalmar län 

och flera projekt med fokus på bl.a. minskat näringsläckage, biotopvård och fria 

vandringsvägar pågår idag Samtidigt visar den genomförda statusklassningen att 

behovet av åtgärder är fortsatt stort”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Arbete-med-ideella-organisationer1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Atgardsarbete-i-inlands-och-kustvatten-den-26-oktober-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Autosvar-heldag-om-atgardsarbeten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Lansstyrelsens-heldag-den-26-oktober-med-fokus-lagt-pa-atgardsarbeten-i-inlands-och-kustvatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Atgardsarbete-i-inlands-och-kustvatten-den-26-oktober.pdf
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Boka in den 26 oktober (kl. 10-15 på Länsstyrelsen i Kalmar) så återkommer 

vi med utförligare agenda. 

 

Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund har anmält sig att delta och 

representera Kustmiljögruppen vid denna heldag. 

 

 

 

 

§ 15167 Kulturarvsseminarium 2015 – Tema vatten. 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                sammanträde den 21 maj 2015, § 15135. 

 

 Sekreteraren redogör för följande inkomna handling 2015-04-20, som finns i 

                   diariet med samma datum. 

2015-04-20 

Inkommer mail (PDF) från Ulrika Haraldsson, Kalmar läns museum med 

rubriken ” Kulturarvsseminarium 2015 – ”Tema vatten” jämte en bifogad fil… 

# Olika nyanser av vatten. (PDF) 

Av mailet framgår… 

Välkomna till årets kulturseminarium - I Vatten, vid vatten, på vatten – 

konsekvenser av vatten – tisdagen den 20 oktober 2015 – Forum i Oskarshamn. 

I år bjuder vi på ett smörgåsbord med olika vattenanknutna teman: 

Vi får höra om hur landskapet förändras och om hur vi kan hantera olika skador, 

som uppstår på vårt byggda kulturarv. 

 

Vi får lära oss mer om miljöer utmed vattendrag så som till exempel dammar, 

vattendrivna sågar och vattenkraftverk. 

 

Flottningsleder i länet uppmärksammas. 

 

Våt- och sjömarker har haft en stor roll vid framväxten av vårt kulturlandskap. 

Nu får vi veta mer om detta. 

 

Ta del av och inspireras av både ideella krafter och professionella som på olika 

sätt arbetar med årets tema. 

 

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan för deltagande och bokning av plats på 

visningstorget krävs.  

 

Formell inbjudan och program skickas ut efter sommaren. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kulturarvsseminarium-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Oskarshamnsseminariet-20151020-Bl-%C3%B1nkare.pdf
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Hjälp oss gärna att sprida den här blänkaren. 

 

Ordföranden uttrycker sin nyfikenhet och inspiration till att en eller flera 

ledamöter i styrelsen borde delta vid detta kulturarvsseminarium 2015 på 

temat ”Vatten”. 

Möjligheterna till samåkning gör vidare, att en del övriga ärenden kan avhandlas 

                  under bilresan, vilket både är effektivt och gemensamhetsskapande. 

Styrelsen beslutar att 

 Beslut om deltagande skall ske vid styrelsens ordinarie sammanträde den 17 

september 2015 samt vilka ledamöter som har möjlighet att delta. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

2015-08-25 

Inkommer mail (PDF) från Ulrika Haraldsson, Kalmar läns museum med 

rubriken ”Inbjudan till Kulturarvsseminarium 2015 – Tema Vatten jämte en 

bifogad fil… 

# Inbjudan och program mm (PDF) 

 

Av inbjudan framgår bland annat… 

 

I år bjuder vi på ett smörgåsbord med olika vattenanknutna 
teman: 

 
Vi får höra om hur klimatförändringar förväntas påverka vår region 
och om vilka klimatanpassningsåtgärder man kan vidta. 

 
Hantering av skador som uppstår på vårt byggda kulturarv beskrivs. 

 
Vi får lära oss mer om kulturmiljöer utmed vattendrag som till 
exempel dammar, vattendrivna sågar och vattenkraftverk. 

 
Flottningsleder i länet uppmärksammas. 

 
Vi får veta mer om människor vid vatten i förhistorisk tid. 

 
Ta del av och inspireras av både ideella krafter och professionella 
som på olika sätt arbetar med årets tema. 

 
Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan för deltagande och bokning 
av plats på visningstorget krävs. 
 
 

John Bräutigam har anmält sitt intresse att delta och representera 

Kustmiljögruppen vid denna heldag. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Inbjudan-till-Kulturarvsseminarium-2015-Tema-Vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Oskarshamnsseminariet-Inbjudan-20151020.pdf
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§ 15168 Samrådsunderlag inför planerad ansökan för kläckproduktion vid Övraby 

             Lantbruk AB. 

 

2015-08-26 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Information miljöskyddsärende” jämte en bifogad fil… 

# Samrådsunderlag inför planerad ansökan för kläckäggsproduktion vid 

Övraby Lantbruk AB. 

 

Av mailet framgår att Övraby Lantbruk AB sänder över information med 

anledning av tillståndsansökan enligt miljöbalken för planerad utökning av 

kläckäggsproduktionen. 

 

Tillståndsmyndighet är Länsstyrelsen i Kalmar län. 

 

Alla som avser att söka tillstånd enligt MB är ålagda att samråda med boende 

nära verksamheten. Verksamhetsutövare ska dessutom samråda med övriga 

statliga myndigheter och organisationer som kan antas bli berörda. 

 

Sändlista: 

- Kommunstyrelsen i Torsås kommun 

- Naturskyddsföreningen i Torsås 

- Djursviks Samhällsförening 

- Kutsmiljögruppen 

- Vattenrådet för Bruatorpsån-Grisbäcken-Brömsebäckens 

avrinningsområden. 

 

Det är ordföranden förstärkt med sekreteraren d.v.s. presidiet som avlämnar 

remissvar för Kustmiljögruppens räkning och som skall vara Tellie Karlsson vid 

Hushållningssällskapet i Kalmar tillhanda senast den 15 september 2015. 

 

 

 

 

§ 15169 Havsmiljöinstitutet inbjuder till en två-dagars konferens på temat ”Åtgärder i 

               samhället för bättre havsmiljö” den 21-22 oktober 2015, Marsstrand”. 

 

2015-09-03 

Inkommer mail (PDF) från Havsmiljöinstitutet med rubriken ”Påminnelse – 

Inbjudan till Hav och samhälle 2015 den 21-22 oktober 2015 jämte en 

bifogad fil… 

# Åtgärder i samhället för bättre havsmiljö. (PDF) 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Information-miljoskyddsarende.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Samr-ÑdsunderlagUt-ÂkatSamr-Ñd.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Samr-ÑdsunderlagUt-ÂkatSamr-Ñd.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kurs-om-Atgarder-i-samhallet-for-battre-havsmiljo.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/HoS_2015_Inbjudan1.pdf
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 I ”Inbjudan till Hav och samhälle 2015 med tema – Åtgärder i samhälle för 

            bättre havsmiljö” framkommer bland annat… 

 

Havsmiljöförvaltningen står inför viktiga utmaningar i arbetet för att skapa en 

bättre havsmiljö. Behovet av att engagera fler aktörer och utveckla nya 

styrmedel går som en röd tråd genom programmet för Havsmiljöinstitutets 

konferens Hav och samhälle 2015. 

 

Välkommen till dialog med nyckelpersoner från Regeringens miljömålsarbete, 

nationella myndigheter, kommuner, näringsliv, intresseorganisationer, 

universitet och forskningsinstitut. 

 

Vi kommer att belysa och diskutera åtgärder som går längre än havsmiljöförord-

ningen och vattenförvaltningsordningen.  

 

Programmet är uppbyggt kring två sessionsmodeller, där… 

 

 Session 1 tar upp: Kommunernas nyckelroll i åtgärdsarbetet 

 Session 2 tar upp Miljömålsarbetet och omställningar i samhället 

Programmet med talare uppdateras löpande på webbsidan: 

http://havsmiljoinstitutet.se/seminarier/hav-ochsamhalle/2015   

 

Anmäl Dig via länken http://havsmiljoinstitutet.se/konferens2015   

 

Deltagaravgiften är 1750 kronor inklusive moms. I avgiften ingår luncher och konferensmiddag. 

Konferensavgiften faktureras vid anmälan. Deltagaren står själv för rese- och logi kostnader. 

Boende kan bokas direkt via www.marstrands.se . Uppge bokningskod: hos2015.  

Sista anmälningsdag är den 15 september 2015. 

 

 

 

 

Informationsärenden §§15170 – 15183 

 

 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 

 

 

 

http://havsmiljoinstitutet.se/seminarier/hav-ochsamhalle/2015
http://havsmiljoinstitutet.se/konferens2015
http://www.marstrands.se/
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§ 15170 Vattenrådet för Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens 

avrinningsområden 

 

 Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-05-21. 

 

2015-05-26 

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

rubriken ”Ni har inte glömt! 28/5 18:00 föreläsning om MILJÖGIFTER I VÅR 

VARDAG – vad kan vi göra? Därefter föreningsstämma för de som vill vara 

med jämte en bifogad fil… 

# Välkommen på föreläsning och föreningsstämma 2015-05-28. (PDF) 

 

2015-05-28 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med rubriken ”Inför dagens möte” jämte två bifogade filer… 

# § 15131, 2015-05-21 – Kustmiljögruppen medverkar aktivt i nytt tänkt 

arbetssätt för Vattenrådet. (PDF) 

# Involvera lantbrukarna i vattenförvaltningen. (PDF)  

 

2015-06-17 

Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Aktiviteter under sommaren 

och hösten i Vattenråden”. 

 

2015-08-05 

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

rubriken ”Aktiviteter under hösten 2015 i Vattenrådet” jämte en bifogad fil… 

# Bräkneåns Vattenråd inbjuder till studieresa till Torsås och södra Kalmar. 

(PDF) 

 

2015-08-12 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med anledning av att Karl-Gustaf (Kåge) Eklund och Pia Prestel anmält sig 

till ”Studieresa till Torsås och södra Kalmar lördagen den 29 augusti 2015″. 

 

2015-08-26 

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

rubriken ”styrelsemöte 24 september 2015″. 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ni-har-val-inte-glomt-2015-05-28.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/F-%C3%82rel-%C3%B1sning-%C3%91rsm-%C3%82tet-28-maj-20152.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Infor-dagens-mote-2015-05-28.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15131-2015-05-21-Kustmilj%C3%B6gruppen-medverkar-aktivt-i-nytt-t%C3%A4nkt-arbetssatt-for-Vattenradet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15131-2015-05-21-Kustmilj%C3%B6gruppen-medverkar-aktivt-i-nytt-t%C3%A4nkt-arbetssatt-for-Vattenradet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Involvera-lantbrukarna-i-vattenf%C3%B6rvaltningen-2015-05-26.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Aktiviteter-under-sommaren-och-hosten-i-Vattenraden.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Aktiviteter-under-hosten-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Inbjudan-till-studieresa-till-Tors-%C3%91s-och-s-%C3%82dra-Kalmar-2015-09-29-alternativ.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Studieresa-till-Torsas-och-sodra-Kalmar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Styrelsemote-24-september-2015.pdf
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§ 15171 Hagbyåns- och Halltorpsåns vattenråd – Ostkustens Vattensamling 

 

 Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-05-21. 

 

2015-08-19 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Vattenaktiviteter hösten 2015″. 

 

2015-08-19 

Inkommer mail (PDF) från Renate Focks, sekreterare i Ostkustens 

vattensamling med rubriken ”Vattenaktiviteter hösten 2015″. 

 

 

 

§ 15172 Ljungbyåns vattenråd  

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-05-21. 

 

2015-09-07 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken Ljungbyåns Vattenråd bjuder in 

till vattenexkursion 19 september, jämte en bifogad fil… 

# Vattenvandring längs Ljungbyån. (PDF)  

 

 

 

§ 15173 Bräkneåns vattenråd 

 

 Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-05-21. 

 

2015-08-05 

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

rubriken ”Aktiviteter under hösten 2015 i Vattenrådet” jämte en bifogad fil… 

# Bräkneåns Vattenråd inbjuder till studieresa till Torsås och södra Kalmar. 

(PDF) 

 

2015-08-12 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med anledning av att Karl-Gustaf (Kåge) Eklund och Pia Prestel anmält sig 

till ”Studieresa till Torsås och södra Kalmar lördagen den 29 augusti 2015″. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vattenaktiviteter-hosten-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vattenaktiviteter-hosten-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Ljungbyans-Vattenrad-bjuder-in-till-vattenexkursion.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/vattenexkursion-19sep2015-v2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Aktiviteter-under-hosten-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Inbjudan-till-studieresa-till-Tors-%C3%91s-och-s-%C3%82dra-Kalmar-2015-09-29-alternativ.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Studieresa-till-Torsas-och-sodra-Kalmar.pdf
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2015-08-21 

Sekretariatet besvarar via mail (PDF) Kerstin Björklund, ordförande i 

Bräkneåns Vattenråd, förfrågan om var anmälda deltagare ansluter i 

Torsås.  

 

2015-08-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från Kerstin Björklund, Ordförande i Bräkneåns 

vattenråd med rubriken ”Studieresa till Torsås och södra Kalmar”. 

 

2015-08-25 

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

rubriken 29 augusti – start vid gölen/malmen i Torsås. 

 

 

 

§ 15174 Ölands vattenråd 

  

 Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-05-21. 

 

2015-08-13 

Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken 

”Ölands Vattenråds Nyhetsbrev 2015:2. 

 

2015-08-13 

Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken 

”Strandvandringar med Ölands Vattenråd och Naturskyddsföreningen”. 

Se även tidningsurklipp i Östran 2015-08-20. 

Mycket plast på stranden, Östran 2015-08-20 (JPG) – Se även artikel nedan 

Ölands naturskyddsförening och Ölands vattenråd plockade skräp, 

Östran 2015-08-20 (JPG) – Se även artikel ovan. 

 

 

 

§ 15175 Kalmarsundskommissionen 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-05-21. 

 

2015-05-22 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken Kalmarsundskommissionen – 

Arbetsmöte ”korsbefruktning” jämte fyra bifogade filer… 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Studieresa-till-Torsas-och-sodra-Kalmar1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Studieresa-till-Torsas-och-sodra-Kalmar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/29-augusti-strat-vid-golen-malmen-i-Torsas.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-15-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Srtrandvandringar-med-Olands-Vattenrad.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/08/Ostran20150820.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/08/Ostran20150820-3.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/KSK-arbetsgruppsmote-korsbefruktning3.pdf
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# Samverkansgruppsmöte den 11 maj 2015 – minnesanteckningar. (PDF) 

# Scanning av fonder och program för projektutveckling – KSK. (PDF) 

# Möjligheter för bidrag för fisk och kustmiljöåtgärder. (PDF) 

# Schema. (PDF) 

 

2015-06-02 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”KSK arbetsgruppsmöte – 

korsbefruktning”. 

 

2015-06-12 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Inbjudan till hållbarhetssafari” 

jämte en bifogad fil… 

# Anmälan och information på hemsidan www.kalmar.se/hallbarhetssafari. 

 

2015-06-18 

Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ÖI ansökan. 

 

2015-08-12 

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

Vattenrådet med rubriken ”Kustmiljödag med musselsafari den 3 eller 5 

september 2015″. 

 

2015-08-12 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med anledning av att Karl-Gustaf (Kåge) Eklund anmält sitt deltagande i  

WSP:s seminarium ”Rutten levande Östersjö” den 3 september 2015″. 

 

2015-08-18 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med anledning av att Anna Thore, 

Kalmarsundskommissionen inbjuder till Hållbarhetssafari torsdagen den 3 

september och lördagen den 5 september jämte två bifogade filer… 

# Informationsbroschyr om ”Hållbarhetssafari, torsdagen den 3 september 

2015″.(PDF) 

# Informationsbroschyr om ”Hållbarhetssafari, lördagen den 5 september 

2015″. (PDF) 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/minnesantekningar-150511.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Scanning-KSK.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/M-%C3%82jligheter-f-%C3%82r-bidrag-f-%C3%82r-fiskv-%C3%B1g.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Schema-150521.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Ksk-arbetsgruppsmote-korsbefruktning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Hallbarhetssafari-2015.pdf
http://www.kalmar.se/hallbarhetssafari
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/OI-ansokan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kustmiljodag-med-musselsafari-2015-09-03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Rutten-levande-Ostersjo.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Paminnelse-Hallbarhetssafari-3-5-september.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Broshyr-3-september-2015-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Broshyr-3-september-2015-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Broshyr-5-september.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Broshyr-5-september.pdf
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§ 15176 Havs- och vattenmyndigheten 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-05-21. 

 

2015-06-23 

Inkommer mail (PDF) från Björn Sjöberg, avdelningschef vid Havs- och 

vattenmyndigheten med rubriken HaV fokuserar på dricksvatten och 

kemikalier i Almedalen. 

 

 

 

§ 15177 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-05-21. 

 

2015-05-25 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken j.brautigam@telia.com har delat något med dig, jämte en 

bifogad fil… 

# Lantbrukare vill se att vattenmiljöåtgärder ger effekt, ATL 2015-05-25. 

(PDF) 

 

2015-05-28 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med rubriken ”Inför dagens möte” jämte två bifogade filer… 

#§ 15131, 2015-05-21 – Kustmiljögruppen medverkar aktivt i nytt tänkt 

arbetssätt för Vattenrådet. (PDF) 

# Involvera lantbrukarna i vattenförvaltningen. (PDF)  

 

2015-06-04 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Näringsavskiljning i anlagda våtmarker – ny publikation jämte 

en bifogad fil 

# http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html 

 

2015-07-09 

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

ordförande med rubriken ”Utvecklingsplaner enligt tidningen”. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Hav-fokuserar-pa-dricksvatten-och-kemikalier-i-Almedalen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Bonder-kraver-bevis-for-vattenhansyn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Lantbrukare-vill-se-att-vattenmiljoatgarder-ger-effekt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Infor-dagens-mote-2015-05-28.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15131-2015-05-21-Kustmilj%C3%B6gruppen-medverkar-aktivt-i-nytt-t%C3%A4nkt-arbetssatt-for-Vattenradet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15131-2015-05-21-Kustmilj%C3%B6gruppen-medverkar-aktivt-i-nytt-t%C3%A4nkt-arbetssatt-for-Vattenradet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Involvera-lantbrukarna-i-vattenf%C3%B6rvaltningen-2015-05-26.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Naringsavskiljning-i-anlagda-vatmarker-ny-publikation.pdf
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Utvecklingsplaner-enligt-tidningen.pdf
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§ 15178 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-05-21. 

 

2015-08-14 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Rapport Bergkvara 

reningsverk” jämte tre bifogade filer, som återfinns hos Kustmiljögruppens 

kansli med hänsyn tagen till att de inte har granskats och därmed ej heller 

godkänts av tillsynsmyndigheten. 

 

 

§15179 Leader Småland Sydost  

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkom 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-05-21. 

 

2015-06-02 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Joel Parde, Leader Småland 

Sydost, John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande och Pernilla Landin, 

sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Miljösatsning Grisbäcken – steg 2 

inför fredagens arbetsmöte den 5 juli 2015 jämte en bifogad fil… 

# Powerpoint presentation (PDF) – Miljösatsning Grisbäcken – steg 2. 

(PDF) 

 

2015-08-07 

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

Vattenrådet med rubriken ”Nyheter från Leader Småland Sydost”. 

 

 

 

§ 15180 WebbochForm.se 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-05-21. 

 

2015-06-07 

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

”Bilder från Vårträffen”. 

 

2015-06-12 

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

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken One.com årsfaktura – 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Miljosatsning-Grisbacken-steg-2-Powerpoint-presentation.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/GRISB-%C3%A4CKEN-steg-2-slutversion-2015-06-011.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vad-hander-infor-SydostLeader.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Bilder-fran-Vartraffen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/One.com-arsfaktura-kustmiljogruppen.org_.pdf
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kustmiljogruppen.org jämte en bifogad fil… 

# One.com årsfaktura 2015. (PDF) 

 

2015-06-14 

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

”Ny diariesida upplagd”. 

 

2015-06-17 

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

”Tidningsartikeln inskannad och inlagd på hemsidan”. 

 

 

2015-06-21 

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

SvD-artikel inlagd på hemsidan. 

 

 

 

§ 15181 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för maj månad 2015 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-05-21. 

 

2015-05-25 

Sekreteraren bekräftar via mail (PDF) till John Bräutigam, Kustmiljögruppen 

ordförande, att Nyhetsbrevet för maj månad inkommit till sekretariatet för 

distribution, jämte två bifogade filer… 

# Nyhetsbrev för maj månad 2015, utan inbetalningskort. (PDF) 

# Nyhetsbrev för maj månad 2015, med inbetalningskort. (PDF) 

 

2015-05-25 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med rubriken ”Nyhetsbrev maj 2015″. 

 

2015-05-27 

Centralt utskick av… 

Nyhetsbrev för maj månad 2015 (PDF) via… 

# mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppens medlemsföreningar, 

# 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/2015/06/One.com-arsfaktura-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Ny-diariesida-upplagd.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Tidningsartikeln-inskannad-och-inlagd-pa-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/SvD-artikel-inlagd-pa-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-maj-manad-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors%C3%A5s-Kustmilj%C3%B6grupp-maj-2015-slutlig-pdf-utan-inb.kort_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors%C3%A5s-Kustmilj%C3%B6grupp-maj-2015-slutlig-pdf-med-inb.kort_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-maj-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors%C3%A5s-Kustmilj%C3%B6grupp-maj-2015-slutlig-pdf-med-inb.kort_1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-maj-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-maj-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-maj-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-maj-ovriga.pdf
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2015-05-28 

Inkommer svarsmail (PDF) från Bo Johnér, mottagare av Kustmiljögruppens 

månatliga Nyhetsbrev med anledning av svåröppnad PDF-fil. 

 

2015-05-29 

Inkommer förnyat svarsmail (PDF) från Bo Johnér, läsare av 

Kustmiljögruppens Nyhetsbrev som uttrycker sin glädje av att läsa maj 

månads Nyhetsbrev. 

 

2015-06-01 

Inkommer svarsmail (PDF) från Stellan Hamrin, läsare av 

Kustmiljögruppens Nyhetsbrev med reflektioner kring NASA:s uppgifter om 

att Väst Antarktis is kollapsar inom högst 5 år. 

 

 

§ 15182 Greppa Näringen 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-05-21. 

 

# Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket – Analyser av 

mätresultat och effekter av landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket 2015-

05-08. Klicka på 

länken http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html 

# Involvera lantbrukarna i vattenförvaltningen, Greppa Näringen 2015-05-26 

(PDF) 

# ”Näringsavskiljning i anlagda våtmarker – ny publikation jämte en bifogad 

fil 

http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html 

# Så kan vi minska lustgas från marken, Greppa Näringen 2015-06-26 

(PDF) 

# Bättre med resultatbaserad miljöersättning, Greppa Näringen 2015-07-07 

(PDF) 

# Tuffare regler för att minska fosforläckage i USA, Greppa Näringen 2015-

08-25 (PDF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kustmiljogruppens-Nyhetsbrev-for-maj-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Nyhetsbrev-maj-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vast-Antarktis-is-kollapsar-om-5-ar.pdf
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Involvera-lantbrukarna-i-vattenf%C3%B6rvaltningen-2015-05-26.pdf
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Battre-med-resultatbaserad-miljoersattning-2015-07-03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Battre-med-resultatbaserad-miljoersattning-2015-07-03.pdf
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Tuffare-regler-for-att-minska-fosforlackaget-i-USA.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Tuffare-regler-for-att-minska-fosforlackaget-i-USA.pdf
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
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§ 15183 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

              hemsidan för perioden 2015-05-22 – 2015-09-17. 

 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/ samt

 http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o- 

                     -2015-06-01/  

 

Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 15184 – 15186 

 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. 

 

§ 15184 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-05-22 – 2015-09-17. 

 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/ samt 

 

                     http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o- 

                    m-2015-06-01/  

2015-06-03 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med rubriken ”Ber om Ditt tumavtryck på protokoll”. 

2015-06-05 

Sekretariatet distribuerar via mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter 

justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 21 maj 2015 jämte två 

bifogade filer… 

# Styrelseprotokoll 2015-05-21, §§ 15122 – 15151 

# Förteckning över både befintliga och potentiella sponsorer/vänföretagare 

till Kustmiljögruppen 2016-2018 fördelat på kontaktpersoner inom styrelsen. 

015-06-07 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet handlingar från styrelsens sammanträde 2015-05-21 jämte sju 

bifogade filer… 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ber-om-Ditt-tumavtryck-2015-05-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Expediering-av-styrelseprotokoll-2015-05-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-2015-05-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vanforetagarrekrytering-fordelat-pa-person2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vanforetagarrekrytering-fordelat-pa-person2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Exp.-av-styrelseprotokoll-2015-05-21-Pernilla-Landin.pdf
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# § 15126, 2015-05-21 – Medlemsförening i Grisbäck. (PDF) 

# § 15130, 2015-05-21 – Utvärdering av Kustmiljögruppens deltagande på 

”Våryran 2015″ i samverkan med Torsås kommun. (PDF) 

# § 15131, 2015-05-21 – Avstämning av projekt ”Vattenåtgärder i 

Grisbäckens avrinningsområde – steg 2″. (PDF) 

# § 15132, 2015-05-21 – Avstämning av projekt ”Förstudie av 

vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening”. (PDF) 

# § 15133, 2015-05-21 – Kustmiljögruppens presidium och Vattenrådets 

sekreterare träffar Småland Sydost, fredagen den 5 juni 2015. (PDF) 

#§ 15134, 2015-05-21 – lena Ek får tungt skogligt uppdrag – tre stegs raket 

inför konferens om ”Skogens vatten – dess betydelse för magasinering och 

fördröjning av ytvattnet uppströms vattendragen i Torsås”. (PDF) 

# § 15136, 2015-05-21 – Sammanträdestider – hösten 2015. (PDF) 

2015-06-07 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kärrabo 

Kustvårdsförening handling från styrelsens sammanträde 2015-05-21 jämte 

en bifogad fil… 

# § 15132, 2015-05-21 – Avstämning av projekt ”Förstudie av 

vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening”. 

2015-06-07 

Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga medlemsföreningars 

kontaktpersoner i Kustmiljögruppen information om styrelsens 

sammanträdestider under hösten 2015 jämte en bifogad fil… 

# § 15136, 2015-05-21 – Sammanträdestider – hösten 2015. (PDF) 

2015-09-08 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Investeringsbidrag” jämte en 

bifogad fil… 

# Ansökan om investeringsbidrag av mindre slag – 2015. (PDF) 

 

 

 15185 Nästa styrelsemöte. 

Äger rum torsdagen den 29 oktober 2015 med början 18.00 hos Robert 

                 Briland i dennes bostad i Håknebo/Halltorp.  

 

                     Anmälan om deltagande sker till sekretariatet via mail 5 dagar före 

                   sammanträdesdatum. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/%C2%A7-15126-2015-05-21-Medlemsforning-i-Grisback.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/%C2%A7-15130-2015-05-21-Utvardering-av-Vatten-och-avloppsmassa-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/%C2%A7-15131-2015-05-21-Avstamning-av-projekt-Vattenatgarder-i-Grisbackens-avrinningsomrade.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/%C2%A7-15132-2015-05-21-Avstamning-av-projekt-Forstudie-av-vattenforbattrande-atgarder-inom-Karrabo-Kustvardsforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/%C2%A7-15133-2015-05-21-Kustmiljogruppens-presidium-och-Vattenradets-sekrteterare.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/%C2%A7-15134-2015-05-21-Lena-Ek-far-tungt-skogligt-uppdrag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/%C2%A7-15136-2015-05-21-Sammantr%C3%A4destider-hosten-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Exp-av-styrelseprotokoll-2015-05-21-Karrabo-Kustvardsforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/%C2%A7-15132-2015-05-21-Avstamning-av-projekt-Forstudie-av-vattenforbattrande-atgarder-inom-Karrabo-Kustvardsforening1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Exp-av-styrelseprotokoll-2015-05-21-sammantradestider.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/%C2%A7-15136-2015-05-21-Sammantr%C3%A4destider-hosten-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Investeringsbidrag-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Ans-Âkan-mindre-investeringsbidrag-2015.pdf
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§ 15186 Mötet avslutas. 

 

John Bräutigam 

Ordförande    

                                            Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

     Sekreterare 


