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Ny t.f. ordförande! 

Vid styrelsens konstituerande sammanträde i 

december 2015 fick jag förtroendet att leda 

styrelsens inre arbete, representera och vara 

Kustmiljögruppens ansikte utåt under det 

första halvåret 2016. Redan rubriken med de 

två orden ny och t.f. är jag ganska säker på av 

naturliga skäl väcker följdfrågor. 

Ny i den bemärkelsen, att 

jag nu fattar ordförande-

klubban, en post och 

uppgift som jag inte 

tidigare innehaft under 

mina sex år som ordinarie 

ledamot av styrelsen. T.f. 

därför att styrelsen i sin funktion som 

valberedning inte kunde lösa uppgiften att 

presentera en ordinarie kandidat till 

ordförandeposten under de kommande två 

åren, 2016-2017. Min uppgift som ordförande, 

även om den är kortvarig, blir att tillsammans 

med styrelsens övriga ledamöter förverkliga 

målmedvetet och konsistent punkt för punkt i 

den verksamhetsplan som styrelsen tog beslut 

om i januarisammanträdet 2016 och som finns 

på hemsidan under rubriken ”Om oss” på 

länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/verksamhe

tsplan-2016-med-flerarsplan-2017-2018/ 

Att leda och vara ledare för en ideell 

verksamhet kräver att lägga örat till marken 

och höra stegens riktning. Vi har därför gått 

igenom och fördelat arbetsuppgifterna mellan 

ledamöterna i styrelsen. Några arbetsupp- 

gifter har modifierats genom att bland annat 

antalet Nyhetsbrev reduceras från 9 nummer 

till 4 utgåvor/år, inskanning av miljöartiklar i 

referensbiblioteket begränsas lokalt till Torsås 

kommun och regionalt till Kalmar-/Blekinge 

län, vilket innebär att samarbetet med 

eleverna på högstadiet i deras specialarbeten 

med vattenfrågor nationellt och internatio- 

nellt givetvis kommer att påverkas. 

Dags att berätta vad som gjorts under 2015 

Av erfarenhet vet jag hur viktigt det är, att 

fundera över det år som gått, vad som var bra, 

mindre bra och vad som kunde gjorts bättre. 

Min absoluta fördel i detta utvärderingsarbete 

är att jag varit med på resan under hela 2015, 

så jag vet vad som både ligger framför och 

bakom mig. Sekretariatet kommer att upp- 

rätta förslag till årsredovisning tillsammans 

med kassören som skall översändas för 

revision senast den 15 mars och behandlas på 

det kommande årsmötet lördagen den 28 maj 

2016 i samband med ”Vårträffen”, som går av 

stapeln på temat lokala och regionala åtgärder 

för att uppnå EU:s miljömål. 

Vatten på högsta nivå 

Så löd en av rubrikerna i Nyhetsbrevet från 

Sveriges vattenmyndigheter, december 2015. 

Kustmiljögruppen arbetade aktivt med det 

samråd och ”Förslag på åtgärdsprogram för 

Södra Östersjöns vattendistrikt för perioden 
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2015-2021”, genom deltagande på det sam- 

rådsmöte som länsstyrelsen inbjöd till. 

Efter genomfört samråd gav samtliga vatten- 

myndigheter regeringen möjlighet att pröva 

förslaget till åtgärdsprogrammet mot bak- 

grund av det stora finansieringsbehovet av de 

föreslagna åtgärderna för att uppnå god 

ekologisk status. Enbart riktade åtgärder mot 

övergödning beräknas kosta 500 miljoner per 

år. Vi vet alla av erfarenhet, att det är enbart 

konkreta fysiska åtgärder av olika aktörer, som 

gör att ”vi” kan förbättra vattenkvaliteten! 

Den 19 november beslutade regeringen att 

pröva det reviderade förslaget till åtgärds- 

program. Detta innebär att dessa avgörande 

frågor nu äntligen har lyfts till absolut högsta 

politiska nivå, därav rubriken ovan. 

Avslutad förstudie av vattenförbättrande 

åtgärder inom Kärrabo kustvårdsförening 

En av de större arbetsinsatserna som Kust- 

miljögruppen i samverkan med Vattenrådet 

deltog i under 2015 var att ta fram en för- 

studie med förslag till vattenförbättrande 

åtgärder mellan Badudden i Bergkvara i norr 

till Skeppevik i söder. En första vattendrags- 

vandring med markägarna skedde i november 

2014 och slutpresentation av det framtagna 

materialet skedde knappt ett år senare.  

Arbetsgruppen bestående av Kåge Eklund, 

Pernilla Landin och jag själv som medverkande 

har fotodokumenterat projektområdet och i 

de 12 delprojekten beaktat det exceptionellt 

höga vattenståndet i januari samt det häftiga 

regnet med 55 mm nederbörd i februari 2015. 

Dessa oregelbundna och avvikande vattenför- 

hållanden har varit avgörande vid framta- 

gande av förslag på åtgärder.  Ett av delprojek- 

ten avser Badudden för att minska miljö- 

belastningen i denna delvis grunda och 

instängda vik vid särskilt sydostliga vindar 

sommartid, då alger täcker viken. I lokal- 

tidningen från den 23 januari framgår att 

kommunen har för avsikt att satsa 75 000 i ett 

första steg på Badudden. Med förstudien som 

grund har Kustmiljögruppen tagit initiativ till 

ett samråd med kommunen för att i sam- 

verkan både hitta en acceptabel lösning för 

faciliteterna på land för de badande, men lika 

viktigt åtgärder för vattenkvalitetens status. 

Representanter för Kustmiljögruppen, Kärrabo 

kustvårdsförening, Vattenrådet och Torsås 

kommun skall träffas under våren för att 

diskutera frågan. 

Hur går det, når vi målen i länet? 

”Miljömålsnytt i Kalmar län” är ett nytt 

nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Kalmar län 

som har som målsättning, att berätta om hur 

utvecklingen för miljökvalitetsmålen går. Här 

framgår bland annat att vi troligen kommer 

att nå ”frisk luft” till 2020. Hur det gått för 

varje mål kan du läsa mera om på 

”Miljömålsportalen”. Nyhetsbrevet återfinns 

på hemsidan under länklistan längst till höger. 

Viktiga datum ur kalendariet 

 15/2 Vattenrådet presenterar sin 

verksamhet för KF:s ledamöter 18.30, 

Folketshus i Torsås. Alla välkomna! 

 16/2 Presidiet deltar i kurs om vad 

man får göra i vatten legalt sett 

18.00–20.00 i Vissefjärda. Anmälan till 

Kristina Åkesson 0471-24 90 70 senast 

2016-02-12. Möjlighet till samåkning. 

Kontakta Pernilla Landin 331 87. 

 15/3 Workshop om framtidens 

vattenarbete på Länsstyrelsen i 

Kalmar 13.00–18.00. Programmet 

kommer att finnas på länken 

http://www.torsas.se/vattenrad.aspx. 

Möjlighet till samåkning. Kontakta Pia.  

Trevlig läsning och på återseende i 

nästa Nyhetsbrev våren 2016! 

Pia Prestel 

http://www.torsas.se/vattenrad.aspx

