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Årsredovisning 2015 

Torsås Kustmiljögrupp 

Org.nr 802418-7810 
 

”Kustmiljögruppen skall i sin funktion som 

paraplyorganisation för sina 15 medlems - 

föreningar äga och ha mandat att agera i 

lokala, regionala och nationella fora för 

att Sveriges nationella miljömål skall nås 

från tid till annan angiven tidsram inom 

verksamhetsområdet”. 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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Förvaltningsberättelse för Torsås Kustmiljögrupp 

Styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp, i fortsättningen benämnd som ”Kustmiljögruppen”,  

får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2015 omfattande tiden från och med den 

1 januari 2015 till och med den 31 december 2015.  

Föreningen har sitt säte i Söderåkra, Torsås kommun med adress Gunnarstorp 911A,  

38597 Söderåkra. 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Det genomgående temat för verksameten under 2015 har varit och som framgår av hemsidans 

första sida ”Att Kustmiljögruppen skall i sin funktion som paraplyorganisation för sina 15 

medlemsföreningar äga och ha mandat att agera i lokala, regionala och nationella fora för 

att Sveriges nationella miljömål skall nås från tid till annan angiven tidsram inom vårt 

verksamhetsområde”. 

  

Föreningens ändamål, enligt 2:a paragrafen i stadgarna fr.o.m. 2015-01-01 

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

förening för de ideella medlems-/kustmiljöföreningarna i Torsås kommun och i sin funktion 

som paraplyorganisation ha/äga föreningarnas mandat, att agera i lokala, regionala och 

nationella fora för att Sveriges nationella miljömål skall nås från tid till annan angiven tidsram 

inom vårt verksamhetsområde, som är Bruatorpsåns-Grisbäckens och Brömsebäckens 

avrinningsområden i synnerhet och Kalmarsund samt Östersjön i allmänhet och som antagits 

som medlemmar i Kustmiljögruppen 

 

Föreningens uppgifter, enligt 3:e paragrafen i stadgarna fr.o.m. 2015-01-01 

Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom… 

03.01 … det mandat som styrelsen erhåller av medlems-/kustmiljöföreningarnas valda                                                         

representanter vid den årligt återkommande föreningsstämman och/eller årsmötet, 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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03.02 … att som sin främsta uppgift agera som sakkunnig ifrågasättande miljö- 

debattör i olika fora för att Sveriges nationella miljömål skall nås från tid till  

annan angiven tidsram inom vårt verksamhetsområde, vilket möjliggör expone- 

ring av Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och agenda genom av  

föreningsstämman godkänd verksamhetsplan, 

03.03 … att arrangera vartannat år en lokal miljökonferens i ett aktuellt miljöämne 

som berör de tre åarnas avrinningsområden i Torsås kommun samt kust-, grund, 

och ytvattnet inom vårt verksamhetsområde med deltagande av exekutiva personer från lokal, 

regional och nationell nivå, 

03.04 … att efter beslut av Kustmiljögruppens styrelse vara representerad i och aktivt 

medverka i lokala och regionala styr- och samverkansgrupper inom och för miljö, klimat och 

energi samt vattenmiljöarbete, 

03.05 … att efter inbjudan och beslut av Kustmiljögruppens styrelse delta i och/eller med 

verka i konferenser, symposier och utbildningsdagar på lokal, regional samt nationell nivå, 

03.06 … årligen arrangera en vår- och höstträff för medlems-/kustmiljöföreningarna i Torsås 

kommun, 

03.07 … att arrangera och medverka vid informations- och  

utbildningstillfällen för medlems-/ kustmiljöföreningarna, 

03.08 … att efter framställan från medlems-/kustmiljöföre- 

ningarna och efter beslut av Kustmiljögruppens styrelse samordna  

och göra prioriteringar bland planerade lokala vattenmiljöinsatser inom Torsås kommun, 

03.09 … att efter framställan från medlems-/kustmiljöföreningarna och efter beslut av 

Kustmiljögruppens styrelse medverka vid föreningarnas kontakter med lokala myndigheter, 

institutioner och organisationer vad avser deras insatser för lokala vattenmiljöinsatser inom 

Torsås kommun, 

03.10 … annan verksamhet som främjar Kustmiljögruppens ändamål och uppgifter. 

 

Medlemmar 

Medlemmar i Torsås Kustmiljögrupp är de ideella föreningarna i kommunen som antagits till 

Torsås Kustmiljögrupp efter anmälan till styrelsen. Föreningarna representeras genom sina 

styrelser.  Antalet medlems-/kustmiljöföreningar från norr till söder uppgår vid räkenskaps- 

och verksamhetsårets slut till 15 stycken. 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av följande personer 

 Ordförande   Johan Bräutigam 

 Kassör   Lena Peribert                                

 Sekreterare   Karl-Gustaf Eklund                       

 Ledamöter   Kennert Täck och Pia Prestel 

 Ersättare  Robert Briland, en vakant
1
 

 

Vid årsskiftet 2013/2014 fick Kustmiljögruppen en ny ordförande, som  

på ett tydligt sätt sätter sitt avtryck i styrelsens arbete, arbetsformer och arbetssätt, vilket 

utvecklas än mer även under verksamhetsåret 2015. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 haft 8 ordinarie protokollförda sammanträden med 

uppehåll för sommarmånaderna juni, juli augusti och ett konstituerande sammaträde samt ett 

stort antal informella kontakter. Presidiet har träffats vid 7 icke protokollförda tillfällen hos 

sekreteraren för att bereda inkomna handlingar till styrelsens sammanträden samt att bland 

annat förbereda det politiska seminariet i februari 2015 samt vår- och höstträffarna. 

Härutöver har ordföranden i realtid varit direkt uppkopplad gentemot hemsidan via sin Iphone 

i den bemärkelsen och omfattningen att när webbredaktören lagt in nytt material, uppdaterat 

och/eller tagit bort gammal information omedelbart fått kunskap om gjorda förändringar.  

 

Detta är ett bra exempel på hur den moderna tekniken genererar ett medvärde för små 

organisationer som arbetar på ideell basis. 

 

Samtliga protokoll med besluts-, informations- och delgivningsärenden, §§ 15001 - 15262 

d.v.s. sammanlagt 262 ärenden som återfinns på hemsidan under länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/protokoll-fran-styrelsemoten-

2015/ 

 

 

                                                           
1
 John Gunnar Alexandersson lämnar styrelsen i februari månad som ersättare, vilket även beaktats på sidan 6 

under rubriken organisation 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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Organisation 

Under verksamhetsåret har det på ordförandens initiativ på nytt förts samtal om hur vi på ett 

bättre och mer optimalt sätt kan utveckla arbetet i styrelsen vad avser beslutsförhet, styrning, 

ledning samt inbördes fördelning av arbetsuppgifter enligt organisationsmatrisen på denna 

sida daterad 2015-03-26 - allt i syfte att styrelsen skall bli mer operativt effektiv. 

 

 
 

 

                                                

                                                                                                                          Styrelse med 

                                                                                                                          huvudsakliga 

                                                                                                              arbetsuppgifter fr.o.m. 
                                                                                   2015    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                    

Ordförande - J Bräutigam 

Utredningar, remisser, samråd, skrivelser, press- och 

externa kontakter, nyhetsbrev, informations- och 

presentationsmaterial. Ledamot i Kalmarsunds- 

kommissionens samverkansgrupp och Vattenrådet. 

Sekreterare tillika webbredaktör -  

Kåge Eklund 

Kallelser/protokoll, diarium, senaste nytt, centrala 

utskick, inbjudningar/program/noterat/checklistor vid 

träffar/konferenser. Inskanning av tidningsartiklar. 

Koordinator vattenprojekt. Ersättare i Vattenrådet. 

Ledamot - P Prestel 

Konferensvärd/-värdinna, 

Ansvarig för planering och 

genomförande av 

vasslåtter. Ledamot i 

Vattenrådet. 

Ledamot - K Täck 

Ansvarig för föreningens 

sponsorer.  

Ersättare i Vattenrådet. 

Ersättare - R Briland Ersättare – vakant 

 

Kassör – L Peribert 

Löpande bokföring, finansför- 

valtning, årsredovisning med 

verksamhets- och förvaltnings- 

berättelser, verksamhetsplaner 

kopplat till verksamhets- 

budgetar över tre år. 

Presidium 

Ordförande och 

Sekreterare 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/logga.jpg
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Samtalen har lett fram till, att det numera finns ett tydligt utvärderingsbart uppdrag för varje 

styrelseledamot, vilket kan ses schematiskt på bilden på föregående sida. 

 

Nya treåriga verksamhetsplaner kopplade till verksamhetsbudgetar över tid 

Ytterligare exempel på och som belyser och stärker denna bild av styrelsens arbete är att det 

finns framtagit en tre-årig verksamhetsplan för åren 2015-2017 kopplad till en adaptiv 

flerårsbudget för samma tid, som är och utgör själva bränslet för att förverkliga 

verksamhetsplanen (-erna). 

Klicka på länken för att ta del av verksamhetsplan 2015-2017, som godkändes av 

föreningsstämman 2014-11-22, § F1412. 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-2015/  

 

Klicka på länken för att ta del av flerårsbudget 2015-2017, som godkändes av 

föreningsstämman 2014-11-22, § F1413. 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-2015/  

 

Nya stadgar fr.o.m. den 1 januari 2015 

En förutsättning för att föreningsstämman skulle kunna ta beslut om styrelsens förslag till 

verksamhetsplan 2015-2017 samt budgetplan 2015-2017, var att styrelsen även inför sittande 

föreningsstämma presenterade ett förslag till revidering av stadgar vad avser § 02 föreningens 

ändamål och § 03 föreningens uppgifter. 

Klicka på den blå länken för att ta del av reviderade stadgar, som godkändes av 

föreningsstämman 2014-11-22, § F1414. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Forslag-till-stadgar-for-

Torsas-Kustmiljogrupp-foreningsstämma-2014-11-221.pdf   

 

 

 

Revisorer 

 

Under verksamhetsåret 2014 har Jan Hellman och Solbrith Hellman varit ordinarie respektive  

ersättande revisorer och dessa fick nytt förordnande på föreningsstämman den 22 november 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Forslag-till-stadgar-for-Torsas-Kustmiljogrupp-foreningsstämma-2014-11-221.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Forslag-till-stadgar-for-Torsas-Kustmiljogrupp-foreningsstämma-2014-11-221.pdf
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2014, § F1410 även för verksamhetsåret 2015. 

Det är med andra ord Jan och Solbrith Hellman som skall och har till uppgift att nitiskt 

granska… 

 … Att styrelsens förslag till årsredovisning i alla väsentliga  

avseenden ger en rättvisande bild av föreningens finansiella 

 ställning per den 31 december 2015 och att dess finansiella 

 resultat för verksamhetsåret 2015 upprättats enligt gällande  

lag. 

 … Att styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2015 har  

skett enligt de beslut och mål som finns formulerade i  

styrdokumenten – stadgar, verksamhetsplan, budget och  

reglemente. 

 … Att styrelsens ledamöter har handlat i enlighet med lagar, förordningar och 

föreningens stadgar. 

 

 

Valberedning 

Enligt föreningens stadgar skall valberedningen utgöras av två (2) ordinarie ledamöter jämte 

en (1) ersättare för en tid av ett (1) år för det kommande verksamhetsåret 2015.  

Vid föreningsstämman den 22 november 2014 meddelar valberedningen att den ställer sina 

platser till förfogande, utan att lämna förslag till ny valberedning för verksamhetsåret 2015. 

Mot bakgrund av detta beslut taget av valberedningen i konsensus behandlas ärendet under  

§ F1411 på föreningsstämman. 

Föreningsstämman beslutar att  

 

 Styrelsen skall utgöra och aktivt fungera som valberedning fram till det ordinarie 

årsmötet 2015, som skall hållas före maj månads utgång.  

 

Föreningsstämman beslutar vidare att 

  

 Skulle mot förmodan styrelsen misslyckas i sin uppgift att rekrytera ledamöter till 

valberedningen, så skall styrelsen kollektivt fungera som valberedning under hela 

verksamhetsåret 2015.  

http://www.kustmiljögruppen.org/
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Förnyat samarbetsavtal 

 

… har tecknats mellan Kustmiljögruppen och Johan Blomqvist, Webbochform.se för 

verksamhetsåren 2015 och 2016 för att vidmakthålla den ”nya” hemsidan, vilken utgör navet i 

Kustmiljögruppens interna och externa information till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner, våra sponsorer och ”vänföretagare” som stödjer oss ekonomiskt samt till de 

exekutiva personer inom myndigheter, politik och offentlig förvaltning samt  

övriga personer som är intresserade av vår verksamhet 

och som återfinns på föreningens externa mailinglista. 

 

Avtalet är utformat på ett sådant sätt, att ersättning  

utgår i realtid för nedlagd arbetad tid i timmar och  

minuter samt att avtalet innehåller en övre gräns för  

nedlagd arbetad tid på 25 timmar. 

 

 

Kustmiljögruppen är representerad i följande organ 

 Kustmiljögruppen har representerats i Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp 

av John Bräutigam med Rune Fransén som personlig ersättare. 

 Kustmiljögruppen har representerats i Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens- 

Brömsebäckens  

avrinningsområden av de  

två ordinarie ledamöterna  

John Bräutigam och Pia  

Prestel med Karl-Gustaf  

(Kåge) Eklund och  

Kennert Täck som sina  

personliga ersättare.  

 Kustmiljögruppen har  

representerats i Vision  

Bergkvara (VB) av  

Rune Fransén. 

 

Bilden är tagen vid vattendrags- 

vandring Grisbäcken sommaren 2015 

http://www.kustmiljögruppen.org/


 

10 

Torsås Kustmiljögrupp 

Org.nr. 802418-7810 

www.kustmiljögruppen.org 

 

Kustmiljögruppen har dessutom följande nätverk och kontaktytor 

 

Torsås kommun                               Vattenrådet                                      Kalmar kommun 

 

Miljökontoret                                                                                                  Södra 

Torsås kommun            

 

Ostkustens                                                                                                     Kalmarsunds- 

Vattenråd                                                                                                      kommissionen                                                                                

 

Länsstyrelsen                                                                                              LRF - Tillsammans 

i Kalmar län                                                                                                får vi Sydost att växa                                                                                                              

                                                                                                                    

 

Linnéuniversitetet                                                                                         Kalmarsunds  

                                                                                                                      kustmiljöförening 

                 15 medlemsföreningar från             Knappt 30 ”vän-företag”  

                 norr till söder utmed kust-               tillika sponsorer, som återfinns 

                 remsan i  Torsås kommun                på hemsidan på länken 

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

 

 

Kännetecken för vårt ideella arbete     

Har sett och ser över tid de negativa miljöförändringarna i våra vikar till 

Kalmarsund, vilket gör att vi är beredda att ta konsekvenserna och vidta 

åtgärder!        

Genuint intresse för vattnets betydelse för ”ett gott liv i en livskraftig kommun!” 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/
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             Värd och arrangör för fem nationella kustmiljökonferenser mellan åren 

                   1999-2007!             

 Entreprenörskap, ser möjligheterna – inte svårigheterna! 

              Informella och korta beslutsvägar! 

                   Starka personligheter med olika kunskapsområden i samverkan! 

                  Nätverksbyggande! 

 

                Man kan göra skillnad genom samverkan! 

 

 

Hemsidan  

 

… bygger på och är en förutsättning för kommunikationen och informationen mellan 

Kustmiljögruppen som paraplyorganisation och dess medlems- och kustmiljöföreningar. 

 

Hemsidan blir på så sätt själva kittet såväl i  

det interna informationsflödet inom  

”kustfamiljen” såväl som de externa aktörer  

som återfinns inom Kustmiljögruppens  

nätverk och kontaktytor – se sidan 10 i  

”Årsredovisningen”.  

 

Medlemsföreningarna har på hemsidan  

även möjlighet, att här presentera sig och  

vara goda exempel på vad som händer lokalt               Bild: Från hemsidans första sida 

i deras geografiska kustmiljöområde – för att  

aktivt medverka till och skapa ”ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

För att möjliggöra de högt ställda kraven och förväntningarna har styrelsen även under 

verksamhetsåret 2015 arbetat målmedvetet och intensivt med hemsidan, då det gäller 

information, uppdateringar, aktualitetsgrad, diarium över inkomna handlingar, expediering av 

styrelsebeslut, bevakning av vad som händer inom vattenmiljöområdet i press, radio och TV.  

http://www.kustmiljogruppen.org/
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Särskilt intressant blir det då, att vid årets slut studera utvecklingen och få kunskap om hur 

många ”visitors” d.v.s. personer som varit inne på vår hemsida och tagit del av 

Kustmiljögruppens budskap, verksamhet och innehåll.  

Detta blir för styrelsen ett mått mätt på, vilket genomslag vår hemsida haft under 

verksamhetsåret. 

 

År/Mått (i enheten stycken) 2012            2013 2014 2015  

 

Besök – visitors                 1 743          1 856               2 745 2 958  

Unika besökare   493             617               1 110 1 268 

Antal sidor per besök            5.0              4,3                   3.7                  5.7 

Ø besökstid (uttryckt i min)    7:50            7:16                6:52                 6:21 

 

Av tabellen ovan framgår, att den gynnsamma utvecklingen av de mätbara parametrarna 

fortsatt att utvecklas i en gynnsam riktning, vilket styrelsen uppfattar som ett direkt resultat av 

det arbete som nästan dagligen sker av Kustmiljögruppens sekretariat. 

 

 

 

Nyhetsbreven 

 

De månadsvisa och återkommande Nyhetsbreven – 8 utgåvor under 2015 – är författade av 

Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam och publicerade på hemsidan under ”senaste 

nytt” och belyser olika frågeställningar i och för kustmiljön samt med siktet inställt på att 

uppfylla Sveriges nationella miljömål.  

 

Nyhetsbrevens tillkomst grundar sig på vad som återfinns i föreningens stadgar § 03.02 där 

det står… 

 

”Kustmiljögruppen skall uppfylla sitt ändamål genom att som sin  

främsta uppgift agera som sakkunnig ifrågasättande miljödebattör i  

olika fora för att Sveriges nationella miljömål skall nås från tid till  

annan angiven tidsram inom vårt verksamhetsområde, vilket  

möjliggör exponering av Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner  

och agenda genom av föreningsstämman godkänd verksamhetsplan”. 

  

http://www.kustmiljogruppen.org/
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Intressanta artiklar i Nyhetsbreven under 2015, som grundar sig på  

föreningens stadgar och vad som sagts ovan är bland annat… 

 

# Medborgardriven havsförvaltning, nr 01 

# Grundvattnet förorenat i Emnabo, nr 01 

# Politiskt seminarium den 25 februari 2015, nr 01 

# Försurade sjöar återhämtar sig långsamt, nr 02 

# Tyck till om ditt vatten, nr 02 

# Södra Östersjöns vattendistrikt, nr 02 

# Fårets år i Kina, nr 02 

# Ett gott liv i en hållbar kommun, nr 03 

# Det går inget vidare för miljömålen, nr 04 

# Gigantisk miljöutredning presenterad, nr 04 

# Strukturkalkning och andra miljöåtgärder inom  

lantbruket, nr 04 

# Vårträff – lördagen den 9 maj 2015, nr 4   

# Miljömålen måste in i kommunala beslut, nr 05    Bild: Hämtad från nätet utvisande strukturkalkning 

# Global kris för vattentillgång, nr 05 

# Vårträffen 2015, nr 05 

# Miljörådgivning till lantbrukare kan halvera överskott av  

fosfor, nr 09 

# Kustmiljögruppens styrelse inför 2016 – brist på kandidater, 

nr 09 

# Höstträff och föreningsstämma – boka den 24 oktober, nr 09 

# Musselodling för att reducera näringsöverskottet i vattnet, 

nr 10 

# Reglerad dränering och underbevattning, nr 10 

# Föreningsstämman, nr 10 

# Nya tag för Grisbäcken, nr 12  

# Fosforfälla skapad i Södra Kärr, nr 12                                    

# Greppa Näringen, nr 12                                                             Bild: Höstträffen 2015 med besök  

# Tack och farväl, nr 12                                                                på musselodlingen i Hagby hamn 

                                                                                                                           Jaen Nilsson Södra Ragnabo, 

                                                                                                                           Pernilla Landin, Vattenrådet. 

I dokumentarkivet  

 

… som är en utav de tio linjalrubrikerna på hemsidans första sida återfinns de flesta av de 

handlingar som alla föreningar mer eller mindre är skyldiga att arkivera över tid såsom 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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protokoll, stadgar, års- och verksamhetsberättelser, men även andra mer frivilliga handlingar 

såsom genomförda projekt och planer, tidningsartiklar som behandlar intressanta kustmiljö-  

och klimatförhållanden som ger infallsvinklar för oss alla, varför det just ser ut som det gör i 

och runt vår kust i Torsås kommun och Kalmarsund. 

 

Under verksamhetsåret har det tillkommit 385 nya artiklar till de 483 artiklar som redan fanns. 

I dokumentarkivet finns under åren 2010 – 2015 således sammanlagt 868 inskannade artiklar, 

som behandlar aktuella kustmiljö- och vatten- och klimatförhållanden.  

 

Många av våra lokala läsare, dit elever på Torskolans högstadium  

tillhör, har i allmänhet inte tillgång till rikspress varför det blir  

extra värdefullt för dessa läsare att ha tillgång till faktabaserade  

nyhetsartiklar som berör vattnets helt avgörande betydelse  

för boende, samhälle, natur, miljö och näringsliv i vår  

kommun. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av vattenåret 2015 i text och bild. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2015/  

 

Är Du intresserad av att ta del av övrig information i dokumentarkivet, så klickar Du på den 

blå länken nedan. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/ 

 

Trevlig kunskapsbaserad läsning! 

 

 

 

Kustmiljögruppens styrelse medverkar i medlemsföreningarnas miljöprojekt 

 

Styrelsens ledamöter i Kustmiljögruppen deltar aktivt i och för det lokala miljöarbetet ute i 

medlems-/kustmiljöföreningarna som stödjare, uppmuntrare och till viss mån  

konsulter, då föreningarna har och driver olika miljöprojekt ”för ett gott liv i en livskraftig 

kommun”.  

 

Se vidare sidorna under avsnittet som behandlar ”händelser inom kustfamiljen” och vad som  

bland annat hänt i Kärrabo kustvårdsförening och Södra Kärr Samfällighetsförening under 

2015 med början på sidan 19. 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/
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Lotterier 

 

Kustmiljögruppens styrelse har tagit beslut på, att under verksamhetsåret 2015 skall det inte 

planeras för eller genomföras någon lotteriverksamhet för att marknadsföra Kustmiljögruppen 

och dess verksamhet enligt 2:a och 3:e paragrafen i stadgarna samt att ej heller ekonomiskt 

förstärka  

 

Kustmiljögruppens kassa, utifrån de komplicerade och negativa erfarenheter som drogs under 

verksamhetsåret 2014. 

 

Styrelsen hänvisar till presidiets handläggning av detta beslut som är protokollfört och som 

återfinns på den klickbara blå länk nedan 

Telefonkonferens med presidiet per capsulam 30 juni 2014, §§ 14114-14117 (PDF) 

 

 

Remisser 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt nätverk, kontaktytor och sin representation i olika organ en 

position tillika ställning inom vattenmiljöfrågor som gör att organisationer och myndigheter 

gärna ser och vill ta del av föreningens kunskaper, tankar, idéer och förslag. 

Under 2015 har presidiet bestående av ordförande och sekreterare lagt ner både omsorg och 

inte minst mycken tid på att ta del av, närvara vid symposier och konferenser och i vissa fall 

besvara inkomna remisser på ett sakligt och genomtänkt sätt för att ta avstamp i EU:s 

miljömål fram till 2020. 

Nedan följer en förteckning av besvarade remisser under 2015, som alla återfinns i 

föreningens diarium och som är klickbara för intresserade att ta del av. 

- Styrelsens remissvar 2015-02-17, § 15053 på ”Förslag på förvaltningsplan, 

miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 

2015-2021 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar för Sveriges fem 

vattendistrikt – Vattenmyndigheten”. 

 

- Yttrande över utkast 141222 – ”Plattform för hållbar blå tillväxt, Ansökan 

skrivarmedel Life” 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/10/Protokoll-fört-vid-telefonkonferens-med-presidiet-2014-06-30.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/§-15053-2015-02-17-Forslag-till-forvaltningsplan-mm.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/Yttrande-Torås-Kustmiljögrupp-ang.-Blå-agenda-2015-01-08.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/Yttrande-Torås-Kustmiljögrupp-ang.-Blå-agenda-2015-01-08.pdf
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- 2015-04-12 

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

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

kommun” jämte en bifogad fil… 

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

Vatten- och avloppsplan i Torsås kommun” 

 

 

Samråd 

 

För genomförda samråd gäller samma förhållanden, kriterier och förutsättningar som gäller 

under rubriken ovan för ”remisser”, när Kustmiljögruppen besvarar samråd i huvudsak 

gentemot Torsås kommun. 

Nedan följer en förteckning av besvarade samråd under 2014, som alla återfinns i föreningens 

diarium och som är klickbara för intresserade att ta del av. 

- Samråd med Torsås kommun angående omhändertagande av vass inför 

säsongen 2015 

- 2015-09-13 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) presidiets remissvar avseende 

”Samråd inför planerad ansökan för kläckäggsproduktion vid Övraby Lantbruk AB” 

till styrelsens ledamöter inför sammanträdet den 17 september 2015, § 15168. 

 

 

Avslutade projekt i verksamhetsplanen för 2015 

- Förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening hösten 
2014 och våren 2015 

- Politiskt kvällsseminarium om kust-, grund och ytvatten i Torsås kommun, 
onsdagen den 25 februari 2015 

- Samråd med Torsås kommun angående  
omhändertagande av vass inför säsongen 2015 

- Länsstyrelsens pilotprojekt om ”Tunnskiktsmuddring” i den delvis instängda  
viken i Södra Kärr mellan Nötholmen och  
fastlandet 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15079-2015-03-19-Yttrande-och-synpunkter-pa-Tematiskt-tillagg.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15079-2015-03-19-Yttrande-och-synpunkter-pa-tematiskt-tillagg1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/PM-Vass.-Tors-Ñs-kommun-Kustmilj-Âgruppen.-2015-03-20.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/PM-Vass.-Tors-Ñs-kommun-Kustmilj-Âgruppen.-2015-03-20.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Information-miljoskyddsarende-Ovraby-lantbruk-AB.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/dokumentarkiv/genomforda-projekt/politiskt-kvallsseminarium-om-kust-grund-och-ytvatten-i-torsas-kommun-onsdagen-den-25-februari-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/genomforda-projekt/politiskt-kvallsseminarium-om-kust-grund-och-ytvatten-i-torsas-kommun-onsdagen-den-25-februari-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/PM-Vass.-Tors-Ñs-kommun-Kustmilj-Âgruppen.-2015-03-20.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/PM-Vass.-Tors-Ñs-kommun-Kustmilj-Âgruppen.-2015-03-20.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/lansstyrelsens-pilotprojekt-om-tunnskiktsmuddring-i-den-delvis-instangda-viken-i-sodra-karr-mellan-notholmen-och-fastlandet/
http://www.kustmiljogruppen.org/lansstyrelsens-pilotprojekt-om-tunnskiktsmuddring-i-den-delvis-instangda-viken-i-sodra-karr-mellan-notholmen-och-fastlandet/
http://www.kustmiljogruppen.org/lansstyrelsens-pilotprojekt-om-tunnskiktsmuddring-i-den-delvis-instangda-viken-i-sodra-karr-mellan-notholmen-och-fastlandet/
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Verksamhetsberättelse med tonvikt lagd på händelser inom ”kustfamiljen”! 

Verksamhetsåret har starkt präglats av … 

 

A:1 dels en fortsatt om- och nyorientering där frågor om aktivitet, delaktighet, 

kommunikation och information såväl inom styrelsen som mellan nuvarande och potentiella 

medlems- och kustmiljöföreningarna har varit helt avgörande och bärande för styrelsearbetet 

under verksamhetsåret 2015.  

 

A:2 dels fokusera på ökad och aktiv medverkan till att de nationella miljömålen för vatten nås 

inom Torsås kommun och Kalmarsund. 

A:3 dels initiera och stödja åtgärder som förbättrar vattenmiljön, där inland uppströms 

vattendragen hänger ihop med kustmiljön. 

 

Rubrikerna på de följande sidorna vill ge stöd för vad som ovan anförts. 

 

Gamla och potentiella nya medlemsföreningar i norra och södra delen av kommunen 

… skulle kunna vara och är i själva verket en relevant rubrik för att kommentera och förklara 

punkten A:1 ovan. 

Arbetet med såväl befintliga såväl som potentiella nya medlemsföreningars aktiviteter och 

delaktighet samt kommunikation har sitt ursprung och avstamp i, att revidera Kustmiljö- 

gruppens informationsbroschyr, utgåva 4. Detta revideringsarbete har pågått sedan vintern 

2014 och har i princip återfunnits med som ett återkommande ärende under hela 

verksamhetsåret 2015, ja till och med så sent som vid sammanträdet i oktober månad.  

Trots intensivt, aktivt och målinriktat arbete har arbetet med framtagande av en reviderad och 

uppdaterad informationsbroschyr inte nått fram till någon slutlig lösning till följd av saker, 

händelser och omständigheter som ordföranden och styrelsen inte haft någon rådighet över. 

Redan under den senare delen av verksamhetsåret 2014  

kunde styrelsen konstatera att Djursviks hamnförening efter  

utredning inte längre hade några medlemmar och därför inte  

heller längre bedrev någon verksamhet, vilket är uttryckliga  

krav i stadgarna för att få vara medlemsförening i Kustmiljö- 

gruppen. 

                                                              Foto: Göran Wahlström, Djursvik 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/
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Inför det nya verksamhetsåret 2015 hade antalet medlems- föreningar reducerats från 17 till 

16. 

Frågeställningar som dykt upp under resans gång under 2015 är… 

 

… om hur det egentligen ser ut och ligger till med medlemsföreningarna i den norra delen av 

kustremsan i Torsås kommun, 

… existerar verkligen Djursviks Stugförening, som är upptagen som medlemsförening i 

Kustmiljögruppen, 

… eller är det andra föreningar såsom Kroka Stugförening och/eller Påbonäs Stugförening, 

som skall vara medlemmar. 

Det är styrelsens uppfattning, att Djursviks Stugförening, bör avskrivas som medlemsförening 

med motivet, att det i nuläget inte finns kända och namngivna personer som kan företräda 

föreningen, vilket krävs enligt stadgarna, varvid antalet medlemsföreningar i Kustmiljö- 

gruppen vid utgången av 2015 är 15 stycken. 

Styrelsen har även funderat över, om det nu även  

kan vara lämpligt, att titta över hur det ser ut  

utmed kuststräckan i Torsås kommun, då det 

gäller de geografiska områden som ännu inte  

ingår i Kustmiljögruppen. Två stora och viktiga  

områden är Påbonäs och Grisbäck med bland  

annat betydande vassområden. 

Samtal har förts med Göran Gill, Påbonäs Stug- 

förening som vid samtal med John Bräutigam,  

Kustmiljögruppen ordförande även inbjudit till        Foto: Biotopvård i Grisbäcken 

att närvara vid föreningens årsmöte i mitten av  

augusti. Någon inbjudan kom emellertid inte till att deltaga i årsmötet. 

Samtal har även förts med Frank Åberg, Grisbäcks vägförening om medlemskap i 

Kustmiljögruppen och på samma sätt som det gällde med Påbonäs Stugförening så erbjöd sig 

Kustmiljögruppen att delta. Någon inbjudan kom dock inte heller här. 

Styrelsen har uppfattat det så att ”bollen” ligger nu hos de båda föreningarna, om och när de 

på eget initiativ vill ta förnyade kontakter med Kustmiljögruppen. 

I protokollet från styrelsens sammanträde § 15208, 2015-10-29 står det att bland annat läsa… 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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”det framkommer dels hur komplext detta ärende är, dels vilket omfattande arbete som 

ordföranden redan har lagt ner för att få ordning på medlemsmatrikeln”, 

”ordföranden redovisar att arbetet för närvarande har stannat av, för att vid lämpligt tillfälle 

börja på nytt, när relevanta uppslagstrådar kan skönjas i tunneln”. 

 

Kärrabo Kustvårdsförening  

 

… skulle kunna vara och är i själva verket en första relevant rubrik för att kommentera och 

förklara punkten A:2 på sidan 17. 

Arbetsgruppen för ”Förstudien av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo kustvårds- 

förening” överlämnade sitt slutliga och presentationsfärdiga material till föreningen den  

4 november 2015, efter mer än 150 timmars nedlagt ideellt arbete. 

Arbetsgruppen har bestått av Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet, Pia Prestel och Karl-

Gustaf (Kåge) Eklund, de två sistnämnda ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse. 

Allt nedlagt arbete har sammanställts i ett projektkort som innehåller information om datum, 

utfört arbete, deltagare, tidsåtgång samt anmärkningar. 

Arbetet inleddes redan under november/december 2014 

och har pågått sedan dess med ständigt nya infallsvinklar 

och redovisade problem i projektbeskrivningarna för de 12  

delprojekten som förstudien omfattar. Särskilt under  

senvintern 2014/2015 fick det göras omtag i  

projektbeskrivningarna och de föreslagna åtgärderna, när  

vattennivåerna i Kalmsund steg upp emot 72 cm över  

normalvattenstånd den 4 februari och att det under ett dygn,  

1 april regnade inte mindre än 55 mm.                                           Bild: tagen före 4 februari 2015 

Genom att titta på bilderna till höger förstår var och en att  

gamla sanningar fick läggas i fotarkivet och nya fick se                

dagens ljus. Det som var strandängar på den övre bilden över- 

gick till att bli en speglande vattenyta av Kalmarsund.                                                                            

För varje delprojekt finns det ett projektkort med  

tillhörande bilder, det som benämns för fotodokumentation,  

beskrivning av delprojektet, föreslagna åtgärder, förväntat  

resultat, okulära inspektioner av projektområdet samt övriga  

upplysningar och referensmaterial.                                                 Bild: tagen efter 4 februari 2015 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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Åtgärdsarsenalen för att skapa bättre förutsättning för den delvis instängda viken mellan 

Kärrabo och Skeppevik vad avser ökad biologisk mångfald, reduktion av närsalter vilket i sin 

tur renderar bättre siktdjup, mindre förekomst av sediment, förbättrad vattenstruktur och 

vattenkvalitet består i… 

- kulvertering,  

- borttagandet av körvägar mellan holmar,  

- pumpa vatten/cirkulation  

- muddra, genomströmning, 

- magasinera och fördröja, 

- minivåtmark, 

- sediment/fosforfällor, fosfordamm, 

- kalkdike, två-stegsdike, 

 

Vad som talar för att den genomförda förstudien kan  

komma att förverkligas inom en inte alltför avlägsen  

framtid är det faktum, att Kärrabo kustvårdsförening  

genom sina markägare själva har tagit initiativ till  

förstudien och att de har egen rådighet över såväl  

kustvattnet som den omgivande agrara skogsmarken  

och strandängarna.                                                        Delprojekt 09 – Dike norr om Lafsekullabäcken 

 

Trevlig kunskapsbaserad läsning! 

 

För att ta del av hela förstudien med de redovisade tolv delprojekten klickar Du på den blå 

länken nedan. 

 

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

atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/  

 

 

 

                                                                                

 

                                                                                          

 

 

 

 Bild: Delprojekt 8:1 Damm med vatten-                                     Bild: Delprojekt 10 Lafsekulla- 

 förande dike                                                                                 bäckens mynningsdelta  

http://www.kustmiljögruppen.org/
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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LOVA
2
-ansökan till länsstyrelsen i Kalmar län, som avser vattenåtgärder i Grisbäckens 

avrinningsområde – steg 2 

 

… skulle kunna vara och är i själva verket ytterligare en andra relevant rubrik för att 

kommentera och förklara punkten A:2 på sidan 17. 

I rubriken återfinns texten ”steg 2”, vilket innebär att det 

 finns ett första steg som redan är avklarat och ett 

”tredje steg” som förhoppningsvis följer.  

Steg 1 avsåg MOMENT-tiden, som avslutades  

under 2012 med bland annat genomförandet av  

vattenåtgärder utmed Grisbäcken i Sloalycke,  

Sandlycke och Flasebro/Grisbäck.  

Måndagen den 30 november 2015 lämnade Pernilla  

Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun in             Bild: Våtmark Grisbäcken 2011   

ytterligare en LOVA-ansökan som tog sitt avstamp i  

de tre vattendragsvandringar under sommaren 2015, som Kustmiljögruppens 

styrelseledamöter Pia Prestel och Kåge Eklund aktivt deltog i. 

 

Av sammanfattningen i bilaga 1, sidan 3 framgår… 

Grisbäcken är ett litet delavrinningsområde som under årens lopp har blivit förändrat på 

flera sätt. Grisbäcken är endast 18 km lång men många är vi som berörs av området. Genom 

att fokusera på att behålla näringen på land eller samla in den för att nyttja den på åkermark 

blir det en bra affär för oss alla. 

Många åtgärder har gjorts under senaste åren i detta område. Detta har delvis lett till att 

Grisbäckens ekologiska status kommer att uppgraderas från klassningen 2009, dålig 

ekologisk status till otillräcklig status. Beslutet om uppgradering av den ekologiska statusen 

kommer Vattenmyndigheten ta i december 2015. 

För att nå god ekologisk status senast 2027 som gäller för Grisbäcken, krävs många åtgärder 

och ett tydligt fokus. 

                                                           
2
 LOVA-Lokala vattenvårdsprojekt 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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110 kg fosfor behöver omhändertas från Grisbäcken årligen för att Grisbäcken ska nå god 

ekologisk status med hänvisning till näringsreduktion. 

Vi har sett att Västerviks kommun och deras projektansvarige Dennis Wiström har lyckats bra 

med arbetet med att engagera och inspirera för att få åtgärder genomförda med fokus på att 

näringen ska behållas i marken för att skapa jämna och höga skördar samtidigt bidrar detta 

till att näringsläckaget minskar till  

Östersjön.  

 

Vi vill göra vår version av Dennispaketet/ 

Västerviksmodellen. 

Därför bekostar vattenrådet en intensiv- 

utbildning i Västerviksmodellen under 3  

dagar, där Dennis Wiström anlitas för att  

visa oss och berätta hur de har gjort.  

Intensivutbildningen kommer att hållas för  

totalt 5 personer där flertalet är aktiva              Bild: Vattendragsvandring Grisbäcken sommaren 2015 

lantbrukare i kommunen med ett intresse för      

åtgärder i vatten. Vid denna utbildning kommer även en utvald person ” Dennis Jr” delta.  

 

Vattenrådet kommer även anlita Dennis Wiström för 2 fältvandringar för att visa arbetet i 

ett större sammanhang. 

                                                                               

Under 2016 kommer Greppa Näringen påbörja sitt arbete  

med fokus på rådgivning i Torsås och Borgholms  

kommun. Detta är viktigt då Västerviksmodellen  

baseras på greppas åtgärdsmoduler. 

 

Projektet Grisbäcken steg 2 innebär en fortsättning av  

greppa där fokus ligger på att stötta och stödja för att  

få ett stort antal åtgärder genomförda ut med  

Grisbäckens avrinningsområde. För att få åtgärderna  

att hända, krävs att någon sätter bollen i rullning.  

Därför kommer ”Dennis Jr” på 50 % under 2 år vara  

den sammanhållande och stöttande kraften för att få  

åtgärder genomförda. ”Dennis Jr” kommer att vara    

spindeln i nätet i projektet, Grisbäcken steg 2. 

                                                                                                Bild: Vattendragsvandring Grisbäcken 

                                                                                                                    sommaren 2015 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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Åtgärder som är aktuella är strukturkalkning, anläggande av sedimentfällor och 

fosfordammar, tvåstegsdiken, effektiva kantzoner, kalkdiken, avfasning av dikesslänter mm 

åtgärder som gör att näringen inte fortsätter ut till den grunda och delvis instängda havsviken 

innanför Nötholmen och vidare till Kalmarsund och Östersjön. 

Kostnaden för samordningen söks med stöd av LOVA, Torsås kommun, Torsås LRF samt 

vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäckens vattenråd. Kostnader för 

åtgärder som kommer genomföras kommer sökas via LBU med medfinansiering från 

Lantbrukarna och Torsås kommun. 

LOVA-ansökan innehåller följande delar… 

# Blankett för ansökan om bidrag för lokala vattenprojekt. (PDF) 

# Bilaga 1 – Projektbeskrivning till LOVA – ansökan april 2016 – april 2018. (PDF) 

# Bilaga 2 – Plan för uppföljning och utvärdering av projektet samt spridning av resultatet. 

(PDF) 

# Bilaga 3 – Rådgivning 2015 som Du och miljön tjänar på, Greppa Näringen. (PDF) 

Författare till LOVA-ansökan är Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet tillika 

miljöinspektör vid samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun. 

  

 

Tillkomst av kalkbaserad närsaltsfälla i Södra Kärr1:55 

 

… skulle kunna vara och är i själva verket ytterligare en tredje relevant rubrik för att 

kommentera och förklara punkten A:2 på sidan 17. 

Denna positiva vattenåtgärd för den delvis instängda och grunda viken mellan Nötholmen och 

fastlandet i Södra Kärr är ett direkt resultat av den dikesinventering som genomfördes under 

sommaren 2013 i samverkan med Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och styrelseleda- 

möterna för Kustmiljögruppen Pia Prestel och Kåge Eklund. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av projekt ”dikesinventering i Södra Kärr” 

 

Södra Kärr Samfällighetsförening          2013-07-04    Klicka här för att läsa hela 

rapporten! 

 

 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Slutversion-Kopia-av-ansokningsblankett-LOVA-GRISB-äCKEN-STEG-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Slutversion-BILAGA-1-LOVA-GRISB-aCKEN-STEG-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Slutversion-BILAGA-2-LOVA-GRISB-aCKEN-STEG-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Slutversion-BILAGA-3-GREPPA-N-aRINGEN-utbud-f-Ar_2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/08/Dikesinventering-i-S%C3%B6dra-K%C3%A4rr-2013-07-04.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/08/Dikesinventering-i-S%C3%B6dra-K%C3%A4rr-2013-07-04.pdf
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Pernilla Landin säger på Vattenrådets hemsida … 

 

… I diket som rinner genom jordbrukslanskapet  

ner till Södra Kärr vidare ut i viken innanför 

Nötholmen har under vecka 47 fått en fixning, 

som bilderna på denna sida visar. Sträckan med 

kalktoppar är ca 100 meter. 

 

Varför har vi då gjort detta? 

 

Jo, kalken binder till sig fosforn som finns i 

vattnet. Tidigare projekt i Kroka/Gunnarstorp 

har visat att så mycket som 30 % fosfor kan               

reduceras från vattnet med hjälp av kalken.               Bild kalkbaserad närsaltsfälla i Södra Kärr 

Speciellt framgångsrikt har det visat sig vara då  

man lägger toppar med kalk, då genom- strömningsytan ökar och mer vatten och kalk möts.   

 

När kalken är mättad om 3 år kommer kalken tas upp och läggas på den omgivande 

åkermarken, som jordförbättringsmedel. 25 m
3
 kalk från Grönhögen med dimensionerna 8-32 

mm har lagts i diket. Först har löst sediment på ca 20-25 djup cm tagits upp ur diket sedan 

har kalktoppar lagts som bilderna vill visa. 

 

 

 

 

”Vårträffen 2015” med efterföljande årsmöte  

 

… skulle kunna vara och är i själva verket ytterligare en fjärde relevant rubrik för att 

kommentera och förklara punkten A:2 på sidan 17. 

Styrelsen för Kustmiljögruppen bjöd in medlemsföreningarnas kontaktpersoner till den nu 

sedvanliga ”Vårträffen med efterföljande årsmöte” lördagen den 9 maj 2015 i BBK:s 

klubbstuga i Bergkvara småbåtshamn med magisk utsikt över ett glittrande lugnt Kalmarsund 

 

Ett vatten som på många sätt har spelat och spelar en så stor och betydande del av våra liv, 

varför temat knöts an till uppmaningen… 

 

 ”Visst bryr Du Dig om vattnet - Ditt bidrag till vattenmiljön blir vårt gemensamma 

bidrag för ett gott liv i en livskraftig kommun!”  

http://www.kustmiljögruppen.org/
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                                           John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande öppnade  

                                           ”Vårträffen 2015” och gick därefter direkt in på dagens tema för 

                                          21 ivrigt lyssnande deltagare genom att säga och formulera sig 

                                          ”Visst bryr Du Dig om vattnet – Ditt bidrag till vattenmiljön blir 

                                            vårt gemensamma bidrag för ett gott liv i en livskraftig kommun 

                                          genom att göra en återblick med erfarenheter från det politiska 

                                        seminariet i februari, om vasslåttern kommande sommar,  

                                        planerade och pågående vattenvårdsprojekt i Torsås kommun och 

                                                    lite annat av intresse.                                   

Bild/foto: John Bräutigam              

                                       Trots upprepade inbjudningar deltog inte en enda företrädare för 

något politiskt parti, inte heller någon företrädare för Vattenrådet, med undantag för Pernilla 

Landin, sekreterare, som alltid ställer upp. Så då undrar vi i Kustmiljögruppens styrelse – 

gjorde det politiska vattenseminariet den 25 februari inte ett enda intryck hos våra valda 

företrädare?  

 

Uppenbarligen inte. Vi ställer oss frågan - vad ska vi ytterligare göra? Eller vad gör vi för fel? 

Vi satsar helhjärtat för att stödja Torsås kommun och dess invånare att nå miljökvalitetsmålen 

som Sveriges riksdag har fastställt och som det bland annat ankommer på kommunerna att 

genomföra enligt åtta generaldirektörer som citeras nedan den 7 maj bara två dagar innan 

”Vårträffen”, men responsen är usel. 

 
 ”Sexton år har gått sedan Sveriges miljökvalitetsmål – för framtida generationer – 

beslutades av Riksdagen. Det kreativa, offensiva och framåtsyftande miljöarbetet i Sveriges 

kommuner är avgörande för att vi ska nå målen och ger samtidigt vinster inom andra 

politikområden.  

 

Den presenterade verklighetsbeskrivning ovan har sin grund i att Kalmar län och Torsås 

kommun inte når nedan angivna sex miljömål till 2020 med nuvarande takt då det gäller… 

 

 Ingen övergödning – nej!   

 Levande sjöar och vattendrag- nej!    

 Grundvatten av god kvalité – nej!                               

 Hav i balans samt levande kust och skärgård- nej!  

 Myllrande våtmarker – nej!  

 Ett rikt växt och djurliv – nej!   

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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John Bräutigam fortsätter vidare… 

 

Men det som görs i dag är inte tillräckligt. Det skrev åtta generaldirektörer den 7 maj i en 

gemensam vädjan till kommunpolitikerna på länken  
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Miljomalen-maste-in-i-

kommunala-beslut.pdf. Trots stora insatser på en del håll görs inte tillräckligt för att nå 

miljömålen betonar man.  

 

Miljökvalitetsmålen ska leda oss så att vi även i framtiden har frisk luft, levande sjöar, ett rent 

dricksvatten, skogar, ett rikt odlingslandskap och hållbara samhällen. Det handlar om vad vi 

investerar i dag och för framtiden. Förutom att bygga vidare på de många goda insatser som 

görs, så behöver myndigheter, kommuner och näringsliv samverka mer. Miljömålen måste bli 

tydligare i kommunala beslut. Så kan man sammanfatta generaldirektörerna, som alla 

representerar myndigheter som har ansvar för att följa upp miljömålen. 

 

Efter ordförandens öppnande och inledning sätts och präglas temat på dagordningen av övriga 

föreläsares inlägg och budskap som återfinns på Kustmiljögruppens hemsida i dokument- 

arkivet under minnesanteckningar på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/vartraff-2015/  

 

- Pia Prestel, Kustmiljögruppen och Assar Johansson förare av Truxorn - Vasslåtter 

2015 med planering, genomförande, uppföljning och utvärdering i samverkan med 

Torsås kommun. 

- Rune Fransén, Kustmiljögruppen - Samråd  

med Länsstyrelsen om förnyat femårigt  

miljötillstånd -2016-2020- avseende  

vassklippning. 

- Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i  

Torsås kommun, tillika sekreterare i  

vattenrådet - Planerade och pågående  

vattenprojekt i Torsås kommun. 

- Medlemsföreningarnas kontaktpersoner –  

Medlemsföreningarna redovisar sina tankar  

kring vattnets avgörande betydelse för ett  

gott liv i en livskraftig kommun. 

                                                                              Bild fr. vä. Rune Fransén, Kennert Täck 
                                                                                              John Bräutigam 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Miljomalen-maste-in-i-kommunala-beslut.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Miljomalen-maste-in-i-kommunala-beslut.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/vartraff-2015/
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- Under rubrik på förregående sida presenterar Karl-Gustaf (Kåge) Eklund – 

Pågående förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo  

Kustvårdsförening 

- John Bräutigam, Kustmiljögruppen – Sammanfattning/avslutning ”Så här tolkar 

jag vad jag hört under förmiddagen om vi satsar på miljön – för ett gott liv i en 

livskraftig kommun”. 

 

”Vad farfar och moster och jag har gjort med vattnet får mina barn och barnbarn 

ta följderna av. Ja, tro mig – allt vatten hänger ihop över tiden och i rummet.  

Det finns ingen som gör nytt vatten”. 

 

John Bräutigam 

 

John Bräutigam fortsätter vidare…                                   

 

”Torsås kommuns geografi ger unika förutsättningar att ta ansvar för vattnet. I princip 

hela vattensystemet från källorna till utloppen i Östersjön ligger inom kommunen –  

inga stora åar eller sjöar som vi delar ansvaret för med andra kommuner. Och bara en 

Länsstyrelse som har det övergripande ansvaret för vattnet som finns i vår kommun. 

Så frågan är – varför går det så långsamt fram? Det är långt kvar till att nå goda förhållanden i 

Torsås kommuns vattensystem”. 

Det är därför som det finns massor att göra både för oss och för andra. 

 

Efter Vårträffen hölls sedvanliga ”Årmötesförhandlingar”, som Du kan ta del av genom att 

klicka på den blå länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/vartraff-2015/  

 

 

”Höstträffen 2015” med efterföljande föreningsstämma  

 

… skulle kunna vara och är i själva verket ytterligare en femte relevant rubrik för att 

kommentera och förklara punkten A:2 på sidan 17. 

Styrelsen för Kustmiljögruppen bjöd in medlemsföreningarnas kontaktpersoner i samverkan 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/vartraff-2015/
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med Vattenrådets styrelseledamöter och medlemmar till den nu sedvanliga ”Höstträffen med 

efterföljande föreningsstämma” lördagen den 24 oktober 2015” med utflykt till och besök på 

musselodlingen i Hagby hamn, en bit norr om kommungränsen en lugn höstdag med magisk 

utsikt över Kalmarsund efter veckor av ihållande och hårt väder med regn samt rusk.  

 

Ett vatten som på många sätt har spelat och spelar en så stor och betydande del av våra liv, 

”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

I Nyhetsbrevet för oktober månad skriver Kustmiljögruppens ordförande… 

 

Musselodling för att reducera näringsöverskottet i vattnet  
 

… avsikten med att förlägga mötet till Hagby var att kombinera det med en visning av den 

försöksverksamhet av musselodling som Jan Andersson bedriver inom ramen för bland annat 

Baltic Blue Growth.  

 

För den lilla skara – 12 personer, som hade hörsammat inbjudan bjöd Jan på en engagerande 

beskrivning av försöksverksamheten samt de framgångar och bakslag han hade mött. 

Avsikten med att odla musslor är att deras näringsupptag ur vattnet ska reducera 

övergödningen i regionens vatten. Denna åtgärd ska ses som ett komplement till det viktigaste 

– att minska utsläppen av näring.                                            

 

Pernilla Landin, Kennert Täck och Rune Fransén till  

havs med Jan Andersson som guide.  De ekonomiska  

förutsättningarna för att enbart odla musslor som  

näringsfälla i Östersjön är inte ekonomiskt hållbara. 

  

Musslorna från Östersjön är ätbara och smakar bra,  

men eftersom de är så små är marknaden för Östersjö-       Foto: John Bräutigam 

musslor som livsmedel en mycket begränsad möjlighet. 

Däremot kan det finnas andra användningsområden            

för Östersjömusslor, till exempel som foder till fjäderfä  

eller fisk.                                                                               

 

Många tekniska, praktiska och ekonomiska frågor återstår att  

lösa, men det viktigaste är att det finns eldsjälar som är  

beredda att bidra till vattenarbetet, var och en på sitt sätt. 

 

                                           Bild: Musslor som växer på speciella nät i Kalmarsund 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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Föreningsstämman  

 

De viktigaste punkterna på stämman var val av ledamöter för det kommande verksamhetsåret 

2016. Det såg länge ut som om styrelsens arbete inte riktigt skulle räcka till för att finna 

tillräckligt antal kandidater för att fullbemanna styrelsen.  

 

Arbetet blev i stort sett framgångsrikt, men med undantaget att vi inte funnit en kandidat till 

ordförandeposten.  

Föreningsstämman beslöt att styrelsen inom sig roterar ordförandeskapet. Om en kandidat till 

permanent ordförande dyker upp kan styrelsen kalla till extra föreningsstämma som tar nytt 

beslut i ordförandefrågan.  

Genom föreningsstämmans val kommer styrelsen under 2016 ha följande sammansättning:  

 

Robert Briland, Håknebo  

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Södra Kärr  

Ove Lindh, Bergkvara (ersättare)  

Lena Peribert, Fastlycke  

Pia Prestel, Ragnabo  

Magnus Rosenborg, Ragnabo, (ersättare)  

Marcus Törnberg, Torsås  

 

Till revisor utsåg stämman Jan Hellman med  

Solbrith Hellman som ersättare. 

 

Reglerad dränering och underbevattning  

 

I samband med Höstmötet hade Vattenrådet och  

Bertil Aspernäs i Ragnabo inbjudit till visning  

av reglerad dränering och underbevattning på  

sin jordbruksfastighet.  

 

Bertil har genom ett pionjärarbete utvecklat  

teknik för kretsloppstänkande av vatten med hög  

verkningsgrad i växtodlingen med framför allt  

lågt läckage av näringsämnen. Han är en stor  

innovatör inom detta område och hans metodik har uppmärksammats både nationellt och  

internationellt. Klicka på länken http://ragnabodata.se/drainage_irrigation/index.html  för att 

läsa mer.  

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://ragnabodata.se/drainage_irrigation/index.html
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I november 2009 förärades Bertil "Swedish Baltic Sea Farmer of the Year Award" från  

World Wide Fund for Nature (WWF Sweden).  

 

Med metodiken kan han reducera kväveläckaget med upp till 25 kg per ha. Bertil ser sin roll 

som vägvisare, verkställare och innovatör inom området att producera mat med miljönytta 

samtidigt.  

 

Projektet omfattar för närvarande reglerbar dränering med 18 dämningsbrunnar och 

underbevattning på 24 hektar.  

Bertil Aspernäs beskriver hur underbevattningen leds ut i täckdikninssystemet  

Vi alla som deltog blev imponerade av Bertils innovationsförmåga och uthållighet.  

 

För att ta del av minnesanteckningar mm från ”Höstträffen 2015” – klicka på den blå länken 

nedan http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/hosttraffen-

2015/  

 

 

 

 

”Vasslåtter 2015” 

 

Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse  

med särskilt ansvar för ”vasslåtter 2015” inom  

styrelsen har fått till sin uppgift i samband med  

årsredovisningens upprättande, att lämna sina 

erfarenheter och reflektioner av ”Vasslåtter 2015”. 

 

Hennes erfarenheter och reflektioner sammanfattas  

nedan under fyra huvudsteg, nämligen planering,  

genomförande och omhändertagande samt  

uppföljning och utvärdering i samverkan med           Bild: Upptagning av slagen vass i Djursvik 2014. 

Torsås kommun. 

 

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

huvudsteg. 

 

Planering 

 

Medlemsföreningarna lämnade relativt sent under juni månad uppgift om, vilka som hade för  

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/hosttraffen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/hosttraffen-2015/
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avsikt, att slå vass och hade tillstånd både av Länsstyrelsen och av Torsås kommun, vilket 

fördröjde planeringen avsevärt.  

 

Enbart fyra utav tio föreningar hade samtliga tillstånd godkända vid denna tidpunkt.  

 

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.” 

 

Assar Johansson, förare av Truxorn har själv  

utarbetet turordningsschemat, utan egentligt samråd  

med Kustmiljögruppen, varför uppgifter om var vass 

-slåtter pågått inte har funnits med på Kustmiljö-       Bild: Höstträffen 2014. Assar Johansson till hö.  

gruppens hemsida under inlägget ”senaste nytt”          Jan Mannelqvist-Björkenäs, Egon Bergman- 

på första sidan.                                                                        Järnsida Stugägareförening, som talar med 

                                                                                                     Christofer Johansson, Torsås kommun                             

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 

 

Genomförande 

 

Många driftsstopp under slåttern till följd av upprepade reparationer av Truxorn. 

 

Omhändertagande  

 

Under ett antal år tillbaka så har PKN-Consulting, Nybro hjälpt medlemsföreningarna med att 

ta omhand den klippta vassen för transport till temporär upplagringsplats under längst tre år, 

för att sedan omhändertas av KSRR eller lokala näringsidkare för de gröna näringarna för 

nedplöjning på åkermark för att tillskapa näringstillförsel och ökad kolhalt i jorden. 

 

Under sommaren 2015 har fyra nya aktörer – se nedan – dykt upp på den s.k. ”marknaden”, 

som är intresserade av att hjälpa medlemsföreningarna med att ta omhand den klippta vassen 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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till bättre ekonomiska villkor än vad PKN-Consulting, Nybro hitintills kunnat erbjuda.  

Någon inställelseavgift utgår inte.  

 

Gunnarstorp – KSRR i Kalmar, Miljöföreningen Södra Ragnabo – Kjell Pettersson i Glosebo, 

Norragårdens Samfällighetsförening – Bröderna Ohlsson i Bergkvara samt  

Södra Kärrs samfällighetsförening – Ralf Johansson, Norra Tång. 

 

Samverkan med Torsås kommun 

Annika Person-Åberg, Miljökontoret har fortlöpande uppdaterat Kustmiljögruppen via mail 

till Pia Prestel beslut om och när BoM godkänt medlemsföreningarnas ansökningar, som 

sedan lagts in i diariet av sekreteraren. 29 kommunikationsinlägg har skett i Kustmiljö- 

gruppens diarium under vass-slåttern 2015. 

 

Nedan följer en schematisk skiss över kontakt- och kommunikationsvägarna mellan de fyra 

inblandade huvudaktörerna… 

Torsås Kommun – Medlemsförening i Kustmiljögruppen – Vassklipparen-Kustmiljögruppen 

 

 

                                   Torsås kommun                                    Medlemsförening 

 

 

 

 

 

                                   Kustmiljögruppen                                Vassklipparen 

 

… vilket är ett kommunikationssystem som måste betraktas som helt orimligt för de två 

ideella aktörerna Torsås Kustmiljögrupp och de enskilda medlemsföreningarna både ur 

resurs- och förtroendesynpunkt för att genomföra vasslåtter 2016 på. 

 

Sammantaget finner därför styrelsen, att det upprättade PM:et från den 20 mars 

2015, klicka på den blå länken nedan, måste omarbetas, då det gäller handhavandet av 

vasslåttern för säsongen 2016, för att undvika att så mycket administrativ kraft läggs på en 

”icke-fråga”. 

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.kustmiljögruppen.org/
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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Verksamhetsberättelse med betoning lagd på ”externa aktiviteter”! 

Torsås Kustmiljögrupp är som det framgår av förvaltningsberättelsen på sidan 9 representerad 

i ett flertal organ och har som det även framgår på sidan 10 i denna berättelse ett förhållande- 

vis rikt nätverk och många kontaktytor, utifrån att föreningen är och bedriver ett ideellt arbete.  

 

Någon avlönad personal eller externa resurser för konsulter finns inte att tillgå, för att 

genomföra föreningens agenda, vilket måste tas i beaktande och vara vägledande när nu 

styrelsen presenterar den del av verksamhetsberättelsen som avser föreningens ”externa  

aktiviteter”. 

 

                    Kustmiljögruppens presidium träffar Henrik Nilsson-Bokor, kommunstyrelsens  

                      ordförande och Hans Larsson, Bygg- och miljönämndens ordförande för att 

                     planera och diskutera det politiska seminariet den 25 februari 2015. 

 

                    John Bräutigam och Pia Prestel träffar Martin Storm, samhällsbyggnadschef vid 

                    Torsås kommun och diskuterar planering och genomförande av den kommande 

                     vass-slåtter säsongen 2015. 

 

                     Kustmiljögruppens styrelse sammanträder hos John Bräutigam. Se klickbart 

                    protokoll på länken Styrelsemöte den 22 januari 2015, §§ 15001 – 15042. 

                (PDF) 

 

                    Samrådsmöte kring ”Förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns 

                     vattendistrikt 2015 – 2021” med inbjudan från Vattenmyndigheten för Södra 

                Östersjön i vilket Kustmiljögruppen representeras av John Bräutigam och Pia 

                     Prestel. 

 

09 

jan 

14 

jan 

22 

jan 

11 

feb 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-2015-01-22-utgava-2.pdf
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                   Styrelsemöte för Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens och Brömsebäckens 

                avrinningsområden, i vilket Kustmiljögruppens ledamöter John Bräutigam och 

           Pia Prestel deltar med Kåge Eklund som icke tjänstgörande ersättare.  

                     Från agendan…  

                     1. Presentation av ny ordförande Roland Swedestam och vice ordförande 

                      Christoffer Johansson. 

                      2. Kort resumé om LOVA projektet. 

                  3. Genomgång av Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för Södra 

                     Östersjöns vattendistrikt 2015-2021. Remissperioden är 30 november 2014 – 30 

                      april 2015.                        

                  4. Projekt - vattenåtgärder i Grisbäcken, steg 2.  

5. Aktiviteter i Vattenrådet under våren  

− Strukturkalkning – föreläsning 26/3 2015 kl. 18:00, i kommunens foajé.  

− Kosläpp eller eventuellt kalvsläpp som huvudattraktion men med möjlighet att 

                   titta och diskutera fosfordamm. 

− Vatten och avloppsmässa genomförs 15 maj i samband med Våryran.  

− Årsmötet kommer att genomföras torsdagen den 28 maj kl. 18:00 i 

kommunhusets foajé. Fokus kommer att ligga på kemikalier i vår vardag och hur 

vårt vatten påverkas av detta och vad vi alla kan göra.  

− I april kommer 2 klasser på Torskolan få besök av en fiskekonsult som ska 

berätta om risvasar och vikten av att anlägga vasar. I början av juni kommer 

klasserna delta i anläggandet av risvasar.  

− En syrgasejektor med fontän och ljus kommer att installeras i Wallermansgöl, 

blir dock troligen under hösten efter att våtmarkerna är färdigställda.  

2015-02-22. 

Samtliga protokoll och minnesanteckningar från Vattenrådets sammanträden 

                   återfinns på länken http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/ 

 

 Kustmiljögruppens styrelse sammanträder hos Pia Prestel. Se klickbart 

                    protokoll på länken Styrelsemöte den 17 februari 2015, §§ 15043 – 15067 

                (PDF)             

 

 Politiskt kvällsseminarium om kust-, grund-, och ytvatten i Torsås kommun. 

                 Klicka på den blå länken för att ta del av minnesanteckningarna mm.  

                    Politiskt kvällsseminarium om kust-, grund och ytvatten i Torsås kommun, 

onsdagen den 25 februari 2015. 

12 

febr 

17 

febr 

25 

febr 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-2015-02-17.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/genomforda-projekt/politiskt-kvallsseminarium-om-kust-grund-och-ytvatten-i-torsas-kommun-onsdagen-den-25-februari-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/genomforda-projekt/politiskt-kvallsseminarium-om-kust-grund-och-ytvatten-i-torsas-kommun-onsdagen-den-25-februari-2015/
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Arbetsmöte – ”projekt - vattenåtgärder i Grisbäcken, steg 2” hos Kåge Eklund. 

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig, Torsås kommun deltar. 

 

Arbetsmöte – ”projekt - vattenåtgärder i Grisbäcken, steg 2” hos Kåge Eklund. 

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig, Torsås kommun deltar. 

 

Kustmiljögruppens styrelse sammanträder hos Kåge Eklund. Se klickbart 

protokoll på länken Styrelsemöte den 19 mars 2015, §§ 15068 – 15097 

(PDF)  

 

Ostkustens vattensamling inbjuder till en temakväll i Ljungbyholms skola om 

                    havsöring med deltagande av John Bräutigam, Pia Prestel och Kåge Eklund. 

 

Vattenrådet har inbjudit Dennis Wiström, Västervik som föreläser om 

                     strukturkalkning och SWOT-analys för bättre produktion och minskad 

                   miljöbelastning i kommunhusets föreläsningssal i entréplan med deltagande av 

                John Bräutigam, Pia Prestel och Kåge Eklund. 

 

Arbetsmöte – ”projekt - vattenåtgärder i Grisbäcken, steg 2” hos Kåge Eklund. 

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig, Torsås kommun deltar. 

 

Kustmiljögruppens styrelse sammanträder hos . Se klickbart 

protokoll på länken Styrelsemöte den 14 april 2015, §§ 15098 – 15121 

(PDF) 

 

Arbetsmöte – ”projekt - vattenåtgärder i Grisbäcken, steg 2” hos Kåge Eklund. 

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig, Torsås kommun deltar. 

  

  

05 

mars 
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mars 

19 

mars 

24 

mars 

26 

mars 
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mars 

14 

april 

17 

april 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-2015-03-19.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-2015-04-14.pdf
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Presidiet träffar Lena Ovesson, Spring Systems för att diskutera vattenfrågor i 

allmänhet inom Torsås kommun, EU:s uppställda klimatmål fram till 2021 och i 

synnerhet projektet ”Hållbar kommun”, ett samverkansprojekt med BTH 

(Blekinge Tekniska Högskola) som Torsås kommun under tre år framåt är 

deltagare i. 

 

”Vårträff 2015” med Kustmiljögruppens medlemsföreningar på temat ”Visst 

bryr Du Dig om vattnet - Ditt bidrag till vattenmiljön blir vårt gemensamma 

bidrag för ett gott liv i en livskraftig kommun!”. Klicka på den blå länken för att 

ta del av minnesanteckningar mm. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/vartraff-

2015/  

 

 

Arbetsmöte – ”projekt - vattenåtgärder i Grisbäcken, steg 2” hos Kåge Eklund. 

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig, Torsås kommun deltar. 

 

 

Vatten- och avloppsmässa i samverkan med Vattenrådet. Lena Peribert, Kennert 

Täck, Pia Prestel och Kåge Eklund informerar om Kustmiljögruppens arbete i 

allmänhet samt vattenfrågor som berör kust-, grund- och ytvatten i Torsås 

kommun. Kaffeservering med bidrag från Vattenrådet. 

 

 

Kustmiljögruppens styrelse sammanträder hos Kennert Täck. Se klickbart 

protokoll på länken Styrelsemöte den 21 maj 2015, §§ 15122 – 15151 (PDF) 

 

Delredovisning av förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo 

kustvårdsförening med deltagande av Gunnar Larson, Pernilla Landin, 

Vattenrådet samt John Bräutigam, Pia Prestel och Kåge Eklund från 

Kustmiljögruppen. 

 

Arbetsmöte – ”projekt - vattenåtgärder i Grisbäcken, steg 2” på Torsås kommun. 

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig, Torsås kommun deltar. 

08 

maj 

09 

maj 
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maj 
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22 
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28 
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http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/vartraff-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/vartraff-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-2015-05-211.pdf
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 Årsmöte - Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens och Brömsebäckens 

                avrinningsområden på temat och föreläsning om miljögifter i vår vardag  

                      Föreläsning - miljögifter i vår vardag - vad kan vi göra? 28 maj 2015 

                          med Powerpoint presentation. Klicka på länken nedan för att ta del av 

                     presentationen… 
                   55/Miljgifter_i_vr_vardag_Pohl_28_maj_2015.pdf 

 Klicka på länken nedan för att ta del av stadgar, verksamhetsberättelse, 

              revisionsberättelse och verksamhetsplan för 2015-2016. 
               55/Stadgar_fr_Torss_kommuns_Vattenrd_rev_150601.pdf 
                    55/VB_-_Verksamhetsberttelse_2014-2015_v2.pdf 
             55/REVISONSBERTTELSE_-_Vattenrdet_2014.pdf 
                 55/VP_-verksamhetsplan_2015-2016.pdf 

 

 

Kustmiljögruppens presidium träffar Joel Parde, Leader Småland sydost 

tillsammans med Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet för en presentation 

av ”projekt - vattenåtgärder i Grisbäcken, steg 2”. 

 

Kustmiljögruppens ordförande kallar samtliga ledamöter, såväl ordinarie som 

ersättare till ett informationsmöte i Båtastan, där ordföranden meddelar 

deltagarna, att han inte har för avsikt att stå till förfogande som ordförande efter 

årsskiftet 2015/2016. I försättningen benämnd som den ”svarta fredagen”. 

 

Vattendragsvandring – avsnitt 1 - utmed Grisbäcken från källa till mynning. 

Deltagande Stefan Carlsson, LRF, Pia Prestel och Kåge Eklund, båda från 

Kustmiljögruppen under ledning av Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet. 

 

                   Vattendragsvandring – avsnitt 2 - utmed Grisbäcken från källa till mynning. 

                    Deltagande Stefan Carlsson, LRF, John Bräutigam, Pia Prestel och Kåge 

                   Eklund, alla tre från Kustmiljögruppen under ledning av Pernilla Landin, 

                    sekreterare i Vattenrådet. 

 

 

 

 

 

28 

maj 
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http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.vattenorganisationer.se/downloads/55/Miljgifter_i_vr_vardag_Pohl_28_maj_2015.pdf
http://www.vattenorganisationer.se/downloads/55/Stadgar_fr_Torss_kommuns_Vattenrd_rev_150601.pdf
http://www.vattenorganisationer.se/downloads/55/VB_-_Verksamhetsberttelse_2014-2015_v2.pdf
http://www.vattenorganisationer.se/downloads/55/REVISONSBERTTELSE_-_Vattenrdet_2014.pdf
http://www.vattenorganisationer.se/downloads/55/VP_-verksamhetsplan_2015-2016.pdf
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Vattendragsvandring – avsnitt 3 - utmed Grisbäcken från källa till mynning. 

Deltagande Stefan Carlsson, LRF, Pia Prestel och Kåge Eklund från 

Kustmiljögruppen under ledning av Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet. 

 

Bräkneåns Vattenråd besöker Torsås kommun och södra Kalmar under en 

heldag. Klicka på länken nedan för att ta del av besöket. 
9 augusti samverkan med Bräkneåns vattenråd och Hagbyåns och Halltorpsåns vattenråd. 

 

Hållbarhetssafari – Levande Östersjö med besök på musselodlingen i Hagby 

hamn med deltagande av Pia Prestel och Kåge Eklund. 

Klicka på länken för att ta del av hållbarhetssafari 3 sep- 15 

 

Kustmiljögruppens styrelse sammanträder hos John Bräutigam. Se klickbart 

protokoll på länken Styrelsemöte den 17 september 2015, 2015,  

§§ 15152 – 15186 (PDF) 

 

Styrelsemöte för Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens och Brömsebäckens 

                avrinningsområden, i vilket Kustmiljögruppens ledamöter John Bräutigam och 

                      Pia Prestel deltar med Kåge Eklund som icke tjänstgörande ersättare.  

 

           Klicka på länken nedan för att ta del av… 
                     55/Minnesanteckningar_styrelsemte_24_sep_2015v.2.pdf 

                      

Samtliga protokoll och minnesanteckningar från Vattenrådets sammanträden 

                   återfinns på länken http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/ 

 

Arbetsmöte på Länsstyrelsen i Kalmar län – ”projekt - vattenåtgärder i 

Grisbäcken, steg 2”. Deltagande Pernilla Landin, vattenprojektansvarig, Torsås 

kommun, Carina Pålsson och Erika H Nilsson båda från Länsstyrelsen och Pia 

Prestel samt Kåge Eklund från Kustmiljögruppen. 
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http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/modules.php?name=Downloads&op=get&id=5239&dlang=
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/modules.php?name=Downloads&op=get&id=5244&dlang=
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-2015-09-17-utgava-3.pdf
http://www.vattenorganisationer.se/downloads/55/Minnesanteckningar_styrelsemte_24_sep_2015v.2.pdf
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
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”Höstträff  2015” med medlemsföreningarnas kontaktpersoner i samverkan med 

               Vattenrådet och efterföljande besök hos Bertil Aspernäs, Ragnabo där de 

                      deltagande fick lära något om underbevattning och reglerad dränering. 

                    Klicka på den blå länken för att ta del av minnesanteckningar mm. 

 http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/hosttraffe 

                      n-2015/  

 

Länsstyrelsen bjuder in till en halvdag som riktar sig till bland annat Vattenråd, 

kust- och miljöföreningar med Stefan Carlsson, som inledningstalare och 

ordförande för Vattenmyndigheten i Södra Östersjön.  

 

Klicka på länken nedan för att ta del av minnesanteckningar och föreläsarnas 

Powerpointpresentationer.  

# Biotopvård Öland. (PDF) 

# EHFF – Länsstyrelsen handlägger. (PDF) 

# LOVA Kustbäckar – Åtgärdskartering. (PDF) 

# LOVA – LONA – SÅP. (PDF) 

# Landsbygdsprogrammet – Miljöinvesteringar. (PDF) 

# SWOT – Kalmar. (PDF) 

# Åtgärdsmöte Kalmar 2015-10-26 

# Minnesanteckningar – Åtgärdsarbeten i vatten (PDF) 

 

Kustmiljögruppens styrelse sammanträder hos Robert Briland. Se klickbart 

protokoll på länken Styrelsemöte den 29 oktober 2015, §§ 15194 – 15230 

(PDF 

 

Slutredovisning av ”Förstudie av vattenförbättrande åtgärder – Kärrabo 

kustvårdsförening med deltagande av Rune Alexandersson och Gunnar Larsson, 

Kärrabo samt Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med Pia Prestel och 

Kåge Eklund som föredragande. 

Klicka på länken nedan för att ta del av presentationen 

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

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

varen-2015/  

24 

okt  

26 

okt. 

29 

okt 

04 

nov 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/hosttraffe%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20n-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/hosttraffe%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20n-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Biotopvard-Oland1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/EHFF-Lansstyrelsen-handlagger.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/LOVA-kustbackar-Atgardskartering.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/LOVA-LONA-SAP.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Landsbygdsprogrammet-Miljoinvesteringar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/SWOT-Kalmar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Atgardsmote-Kalmar-20151026.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Minnesanteckningar-Atgardsarbeten-i-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-2015-10-29-utgava-22.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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Styrelsemöte för Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens och Brömsebäckens 

                avrinningsområden, i vilket Kustmiljögruppens ledamöter Pia Prestel deltar med 

                  Kåge Eklund som tjänstgörande ersättare.  

 

           Klicka på länken nedan för att ta del av… 
                      55/Minnesanteckningar_styrelsemte12_nov_2015.pdf 

                      

Samtliga protokoll och minnesanteckningar från Vattenrådets sammanträden 

                   återfinns på länken http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/ 

 

Kustmiljögruppens styrelse sammanträder hos Pia Prestel. Före det ordinarie 

styrelsemötet konstituerar sig styrelsen enligt det protokoll som är klickbart 

nedan… 

Konstituerande styrelsemöte den 10 december 2015, §§15187 – 15193 

(PDF) 

Därefter genomförs det sista ordinarie styrelsemötet under ordförande John 

Bräutigams ledning. Protokollet är klickbart nedan… 

Styrelsemöte den 10 december 2015, §§ 15231 – 15262 (PDF) 

 

 

Avslutningsvis 

 

Hur duktiga och fulla av energi vi än är i styrelsen, så bygger fullt ut resultatet av de 

sammanlagda miljöinsatserna som ligger på medlems- och kustmiljöföreningarnas agenda på 

föreningarnas egna aktiviteter, intressen och förmågor samt deras proaktiva förmåga. 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

Bild: Fr. vä. Rune Fransén, Pia       Avloppsmässa  Biotopvård i Bruatorpsån         Elever bygger och 

Prestel, Kåge Eklund, Havs kon-    maj 2015           augusti 2014                             placerar ut risvasar i 

ferens i Göteborg 2013                                                                               Gölen, Torsås tätort 

12 

nov 

10 

dec 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.vattenorganisationer.se/downloads/55/Minnesanteckningar_styrelsemte12_nov_2015.pdf
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Protokoll-fort-vid-konstituerande-sammantrade-med-styrelsen-2015-12-10-utgava-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-2015-12-10-utgava-21.pdf
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POSTER INOM LINJEN 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Torsås Kustmiljögrupp har inte några ställda säkerheter och ansvarsförbindelser som skall 

anges i årsredovisningen enligt 5 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1 554) 

Flerårsjämförelse              2015             2014             2013              2012             2011 

Inkomster                            3 133          21 090         46 178             7 763             5 792 

Utgifter                             21 529           21 136         27 198           35 408             4 791  

Årets resultat före  

bokslutsdispositioner      -18 396                - 46         18 980          -27 645             1 001 

 

Ingående eget                 

kapital                            161 167          161 213        142 233        169 878         168 877 

Utgående eget  

kapital                            142 771          161 167        161 213        142 233         169 878 

varav  

resultatutjämningsfond    18 000            18 000          18 000                   0                    0 

årets bokförda resultat    -18 396                  -46               980        -27 645             1 001 

 

Kortfristiga skulder           3 643               1 500           2 132             6 000                   0    

Soliditet                              97.4 %             99.1 %         98.6 %          95.7 %           100 %                                                                                     

 

Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel 142 771  kronor per den 31 december 2015 

överförs i ny räkning och disponeras enligt följande: 

Årets resultat  efter finansiella 

kostnader och intäkter                      -18 396 kronor 

Ingående eget kapital                             161 167 kronor  

 

Övriga ekonomiska handlingar återfinns på de följande sidorna. 

http://www.kustmiljogruppen.org/
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Tilläggsupplysingar 

Firmatecknare 

… har under verksamhetsåret varit John Bräutigam, ordförande och Lena Peribert, kassör, 

som tecknar firman var för sig. 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat har 

angetts. 

 

Upplysningar till enskilda poster - noter 

Not 1 Våryran - Under denna rubrik återfinns försäljningsinkomster av kaffe/te och 

              bullar.  

Not 2 Styrelsekostnader – Under denna rubrik återfinns bilersättning till styrelsens 

                   ledamöter och uppvaktningar. 

Not 3 Kärrabo – Under denna rubrik återfinns direkta kostnader för den förstudie av 

                    vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo kustvårdsförening som styrelsen har 

                tagit beslut på 2015-12-10, § 15238 och för vilka kostnader föreningen skall 

                     faktureras under februari 2016. 

Not 4 Politiskt seminarium den 25 februari 2015, Olofsgården, Torsås – Under denna 

                 rubrik återfinns gåvor till föreläsare, annonser, lokalhyra och förtäring till en 

                 sammanlagd kostnad av 3 644 kronor. 

 

Not 5 Hemsidan – Under denna rubrik återfinns ADB kostnader för bland annat 

                 konsulttjänster, WebbochForm.se, Bergkvara och uppgår under verksamhetsåret  

                    till 10 662 kronor, enligt avtal, innefattande inkommen faktura under januari 

                månad 2016 avseende kvartal 4, 2015 med förfallodag i februari 2016 till ett 

                belopp av 3 643 kronor, som även bokförts som interimsskuld i balans- 

                 räkningen. 

http://www.kustmiljogruppen.org/
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