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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 30 maj 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Lena Peribert i dennas bostad i Fastlycke/Söderåkra. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                  Lena Peribert, kassör 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via mail 2016-05-27 

                        

           

 

 

§ 16091 Mötets öppnande 

                   Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde måndagen den 25 april 2016,  

§§ 16055 - 16090 godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan av 

sekreteraren 

 

 

§ 16092 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 Fastställa presidiets förslag till dagordning med tillägg för ärendet 

”Uppdatering/revidering av tecknat samråd 2015-03-20 mellan Torsås 

kommun och Torsås Kustmiljögrupp vad avser vass-slåtter och 

omhändertagande av vass” under beslutsärenden § 16096.  

 

 

 

 

 

Fastställd dagordning - Beslutsärenden §§ 16093 – 160100 

 

§ 16093 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 16094 Valberedning 2016. 

§ 16095 Utvärdering av Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte. 

§ 16096 Uppdatering/revidering av tecknat samråd 2015-03-20 mellan Torsås kommun 

              och Torsås Kustmiljögrupp vad avser vass-slåtter och omhändertagande av vass. 

§ 16097 Höstbål i Bergkvara för Östersjöns vatten. 

§ 16098 Utvärdering av Bergkvaradagen den 5 maj 2016 – Kristi himmelfärds dag. 

§ 16099 Sammanträdestider hösten 2016. 

§ 16100 Ordförande för Torsås Kustmiljögrupp för perioden 2016-07-01 – 2016-12-31. 

 

Fastställd dagordning - Informationsärenden §§ 16101 – 16115 

§ 16101 Vattenrådet. 

§ 16102 Jordbruksverket, miljöanalysenheten – Våtmarksseminarium 2016-04-20. 

§ 16103 Ostkustens vattensamling. 

§ 16104 Kalmarsundskommissionen. 

§ 16105 Torsås kommun. 

§ 16106 Kalmar kommun. 

§ 16107 Länsstyrelsen i Kalmar län 

§ 16108 Havs- och Vattenmyndigheten 

§ 16109 WebbochForm.se. 

§ 16110 Greppa Näringen. 

§ 16111 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt. 

§ 16112 Vatten- och miljökonferens ”Skogens vatten – allas vårt vatten”. 

§ 16113 Nyhetsbrev nr 2 – Våren 2016. 

§ 16114 Länsstyrelsens heldagsseminarium om ”Att skydda och vårda våra viktiga  

                    vikar”. 

§ 16115 Kustmiljödag torsdagen den 2 juni 2016 i Västervik – ingår i KSK:s vattenturné 

                    2016. 
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Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/ 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-

01/  

 

Fastställd dagordning - Delgivningsärenden §§16116 – 16118 

§ 16116 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2016-04-26 – 2016-05-30. 

 

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/ 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-

01/  

 

§ 16117 Nästa styrelsemöte. 

 

§ 16118 Mötets avslutande. 

 

 

Bergkvara den 30 maj 2016 

 

 

Pia Prestel                                                                      Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

T.f. ordförande                                         Sekreterare  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
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Beslutsärenden §§ 16093 – 16100 

 

 

§ 16093 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat 

 

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

 

Vid styrelsens sammanträde den 25 april 2016 beslutades följande. 

 Då föreningens saldo på företagskontot överstiger 10 000 kronor och att det 

rimligen inte finns några kända inkommande fakturor, som väsentligt skulle 

minska detta saldo, så skall föreningens fasträntekonto i medio maj månad 

omsättas på nytt till ett belopp av 130 000 kronor. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Kassören redogör för Kustmiljögruppens ekonomiska ställning per den 30 maj 

                   2016. 

Av redovisningen framgår, att behållningen på föreningens företagskonto 

                uppgår till 8 467 kronor och att behållningen på föreningens fasträntekonto 

                     vid samma datum uppgår till 130 000 kronor, efter omsättning per den 26 maj 

                    2016. 

Räntesats: 0.24 %. 

Med hänvisning till att fasträntekontot skall omsättas nästa gång i medio augusti 

2016 måste styrelsen beakta och ta hänsyn till vilka ekonomiska åtaganden som 

föreningen har under tredje kvartalet 2016. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att fasträntekontot omsätts under den sista tredjedelen av augusti månad 

2016 till ett belopp av minst 110 000 kronor. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 Att lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 16094 Valberedning 2016 

 

(Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2016-01-25, § 16004.) 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

            sammanträden 2016-01-25, § 16004 resp. 2016-02-22, § 16035 resp.  

                 2016-04-25, § 16068. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 25 april 2016, § 16068 framkom följande. 

Sekreteraren kan konstatera, att det är enbart fyra av femton medlemsföreningar 

som hörsammat valberedningens möjlighet till att nominera ledamöter till 

Kustmiljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2017, verksamhetsåren 2017 

och 2018, nämligen Miljöföreningen Södra Ragnabo, Gunnarstorps 

Miljöförening, Norragårdens Samfällighetsförening och Södra Kärr 

Samfällighetsförening. Samtliga fyra föreningar anger i sina mailsvar, att de inte 

har några ledamöter att nominera till styrelsen för det kommande 

verksamhetsåret 2017, de kommande verksamhetsåren 2017-2018. 

 

Styrelsen beslutade vid detta sammanträde 

 Att valberedningen skall invänta medlemsföreningarnas 

nomineringsförfarande, som går ut den 22 april 2016 innan ytterligare 

åtgärder med rekrytering av externa styrelseledamöter vidtas. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet, som är klickbar nedan. 

2016-04-28 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Ulf K Svensson, Björkenäs 

Stugförening med rubriken ”Vi saknar från Din medlemsförening förslag på 

ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse”. 

 

Detta innebär sammantaget, att det är enbart fem av totalt femton medlems- 

föreningar som hörsammat valberedningens möjlighet till att nominera 

ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2017, 

verksamhetsåren 2017 och 2018. Samtliga föreningar anger i sina mailsvar, att 

de inte har några ledamöter att nominera till styrelsen för det kommande 

verksamhetsåret 2017, de kommande verksamhetsåren 2017-2018. 

 

Valberedningen uppfattar den uppkomna situationen som nu föreligger som så, 

att det nu står valberedningen och styrelsen fritt, att föreslå föreningsstämman 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vi-saknar-fran-Din-medlemsforening-forslag-pa-ledamoter.pdf
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i oktober 2016 namn på tre ordinarie ledamöter och en ersättande ledamot som 

ligger i linje med den profilbild, som styrelsen har tagit beslut på 

2016-04-25, § 16069 - Profilbild – kompetensområden 2017 och som i korthet 

innebär kunskaper om, ifrån och i… 

 

-     (Medlemsföreningar ) 

-     Fiske/Sportfiske/Turism/Båtliv 

-     Miljövetenskap med betoning lagd på vatten  

-     Myndighetsutövning – miljö 

-     Ekonomi 

Tänkbara namn som valberedningen har för avsikt att kontakta under sommaren 

2016 är… 

 

# Miljöstrateg Sven-Olof Petersson, Karlskorna kommun, 

kommunledningsförvaltningen, Box 79, 371 21 Karlskrona. 

# Mikael Nilsson, Påbonäs 306, 385 97 Söderåkra. 

# Sofia Persson, Påbonäs 306, 385 97 Söderåkra. 

# Ola Sennefjord, Tvärgatan 8, 388 30 Ljungbyholm. 

# Ida Bergkvist, Stekgränd 12, 393 64 Kalmar. 

# Frank Åberg, Möregatan 12, 382 31 Nybro. 

# Hans Brolin, Båtsmansgatan 3, 385 40 Bergkvara 

# Renate Foks, Blomsterstigen 10,380 52 Timmernabben 

Under överläggningen omnämns ytterligare namn… 

 

# Andreas Olsson, Kvilla 107, 385 91 Torsås 

# Jarl Sturesson, Poppelgatan 4, 385 32 Torsås 

# Bibbi Sturesson, Poppelgatan 4, 385 32 Torsås 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att valberedningen får i uppdrag, att under sommarmånaderna kontakta 

potentiella och lämpliga styrelsekandidater, som valberedningen fört seriösa 

samtal med och vars namn skall redovisas vid styrelsens sammanträde 

måndagen den 29 augusti 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf
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§ 16095 Utvärdering av Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-12-10, § 15247 resp. 2016-01-25, § 16012 resp.  

2016-02-22, § 16033 resp. 2016-04-25, § 16059. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet, som är klickbara nedan. 

2016-05-03 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail från Christer Harrysson, Bergkvara 

Båtklubb med rubriken ”Kustmiljögruppens årsmöte den 28 maj 2016”. 

 

2016-05-05 

Sekretariatet expedierar KALLELSE/INBJUDAN (PDF) till 

Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte jämte fyra 

bifogade filer… 

 

# Inbjudan. (PDF) 

# Detaljerat program med hålltider. (PDF) 

# Fullmakt. (PDF) 

# Dagordning till årsmötet. (PDF) 

 

2016-05-06 

Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Alexandersson, Kärrabo 

Kustvårdsförening med rubriken ”Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte”. 

  

2016-05-07 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens f.d. 

ordförande med rubriken ”Inbjudan till Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med 

efterföljande årsmöte”. 

2016-05-09 

Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”KALLELSE/Inbjudan till 

Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte”. 

2016-05-09 

Inkommer svarsmail (PDF) från Göran Wahlström, Djursviks 

Samhällsförening med rubriken ”Anmälan till Vårträff 2016”. 

2016-05-10 

Inkommer svarsmail (PDF) från Jan och Solbrith Hellman, revisorer för 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Anmälan till Vårträff 2016”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kustmiljogruppens-arsmote-den-28-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/KALLELSE-inbjudan-till-Kustmiljogruppens-Vartraff-2016-med-efterfoljande-arsmote.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Inbjudan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Utgava-2-Detaljerat-program-med-halltider-28-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/FULLMAKT-2016-05-28-Arsmote.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Dagordning-utan-arendeberedning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vartraff-2016-med-efterfoljande-arsmote.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Inbjudan-till-Kustmiljogruppens-Vartraff-2016-med-efterfoljande-arsmote.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Ej-deltagande-pa-Vartraffen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Anmalan-till-Vartraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vartraff-2016-1.pdf
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2016-05-22 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps 

Miljöförening med rubriken ”Anmälan till Kustmiljögruppens Vårträff 2016 

med efterföljande årsmöte”. 

2016-05-23 

Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening 

med rubriken ”Anmälan om deltagande på Vårträffen 2016-05-28”. 

2016-05-23 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) bekräftelse på anmälan om 

deltagande i Kustmiljögruppens ”Vårträff 2016” lördagen den 28 maj 2016 

jämte en bifogad fil… 

# Detaljerat program med hålltider. (PDF) 

2016-05-23 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) blänkare/påminnelse till de 

personer som inte hörsammat Kustmiljögruppens inbjudan till ”Vårträff 

2016” lördagen den 28 maj 2016 jämte två bifogade filer… 

# Inbjudan. (PDF) 

# Detaljerat program med hålltider. (PDF) 

2016-05-24 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo 

Kustvårdsförening med rubriken ”Vårträffen”. 

2016-05-24 

Inkommer personligt svarsmail från Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra 

Ragnabo med rubriken ”Vi saknar Din anmälan om deltagande på 

Kustmiljögruppens ”Vårträff 2016”. 

2016-05-25 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) information till massmedia, om att 

Kustmiljögruppen genomför sin årliga ”Vårträff med efterföljande årsmöte” 

lördagen den 28 maj 2016 i samverkan med Vattenrådet. 

2016-05-25 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Birgitta Hedvall, Gunnarstorps 

Miljöförening och Rune Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening med 

rubriken ”Presidiets förslag att jämte ordföranden justera årsmötets 

protokoll”. 

2016-05-25 

Inkommer svarsmail (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening 

med rubriken ”Justerare”. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/FW-Anmalan-till-KMGs-Vartraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Anmalan-Vartraffen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bekraftelse-pa-deltagande-i-KMGs-Vartraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Utgava-2-Detaljerat-program-med-halltider-28-maj-2016-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vi-saknar-Din-anmalan-till-KMGs-Vartraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inbjudan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Utgava-2-Detaljerat-program-med-halltider-28-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vartraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Massmediakontakter-till-vartraffen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Presidiets-forslag-att-jamte-ordforanden-justera.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Justerare.pdf
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2016-05-26 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Gunnar Larsson, Kärrabo 

Kustvårdsförening och Jaen Nilsson, Miljöföreningens Södra Ragnabo med 

rubriken ”Bekräftelse på deltagande i Kustmiljögruppens Vårträff 2016”. 

2016-05-26 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Alexandersson, Kärrabo 

Kustvårdsförening med rubriken ”Justera protokollet”. 

2016-05-26 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till personer som anmält sitt deltagande 

till Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte med rubriken 

”Handlingar till Vårträffen”. 

2016-05-26 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida 

Stugägareförening, som meddelar om uteblivit deltagande på Vårträffen 

2016 med efterföljande årsmöte. 

2016-05-27 

Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen av 

personlig natur med rubriken ”Anmälningar”. 

 

Ledamöterna redogör för sina tankar och reflektioner, som redovisas nedan och 

sammanfattas av sekreteraren i följande punkter. 

- Det är med en viss förvåning som det kan konsteras att sekretariatet måste 

lägga ned så pass mycken tid i form av påminnelser och åter påminnelser för 

att kontaktpersonerna skall hörsamma styrelsens inbjudan till en utav de 

återkommande sammankomsterna som regleras i föreningens stadgar § 

03.06. Ord som respekt, förståelse för varandras uppgifter omnämndes. 

- Den lilla skara som ändock kom till Vårträffen 2016 utgjorde en representa- 

tion av sex medlemsföreningar av femton, vilket motsvarar 40 % deltagande. 

- Tanken med de årligt återkommande vår- och höstträffarna är att hålla 

medlemsföreningarna uppdaterade om vad som pågår lokalt och regionalt 

inom vattenvårdarbete samt att kontaktpersonerna skall få möjlighet att 

utbyta tankar och idéer med varandra. 

- Truxor föraren saknades vid Vårträffen, vilket skapade en obalans i 

diskussionen, då både företrädare för Kustmiljögruppen och Torsås kommun 

i förhand hade satt det tecknade samrådet mellan Torsås kommun och 

Kustmiljögruppen delvis ur spel, vad avser tredje och fjärde styckena i 

samrådet. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Bekraftelse-pa-deltagande-i-KMGs-Vartraff-2016-utskick-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Justera-protokollet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Utskick-av-handlingar-till-Vartraffen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Avanmalt-deltagande-till-Vartraffen.pdf
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- Det vore angeläget att i förväg få en viss fingervisning om vad kommunens 

tjänsteman/-män har för avsikt att delge deltagarna före sammankomsten, så 

att Kustmiljögruppens presidium/styrelse inte behöver bli gisslantagna under 

överläggningen, som skedde i år. Se för övrigt § 16096 i detta protokoll. 

- Intressanta presentationer av både Susanna Minnhagen, Kalmar kommun 

och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, som ledde fram till diskussion 

med en del eftertänksamma kommentarer från audiotoriet. 

- Checklistan vägleder vad som skall göras och av vem, vilket driver 

Vårträffen framåt. 

- Kontroll av portkod måste ske någon dag innan, så att vi verkligen vet att det 

är rätt kod och att den fungerar i praktiken. 

- PPP fungerade väl med stickor från föreläsarna. 

- Väl avvägd god förtäring till deltagarna. 

- Positivt med samverkan mellan Vattenrådet och Kustmiljögruppen. 

- Mycket positivt att Vattenrådets ordförande med flera från Vattenrådet 

stannade kvar under Kustmiljögruppens Vårträff. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att redovisade tankar, reflektioner och erfarenheter skall ligga till grund för 

kommande års ”Vårträffar”. 

 Att ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

 

§ 16096 Uppdatering/revidering av tecknat samråd 2015-03-20 mellan Torsås kommun 

                 och Torsås Kustmiljögrupp vad avser vass-slåtter och omhändertagande av vass 

 

För de styrelseledamöter som var närvarande vid Kustmiljögruppens ”Vårträff 

                2016” och som är väl insatta i det samråd som har tecknats mellan Torsås 

                  kommun och Torsås Kustmiljögrupp per den 20 mars 2015 måste ha lyft på 
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                ögonbrynen, då samhällsbyggnadschefen Martin Storm förespråkade, att det 

                   lämpligaste, smidigaste och enklaste sättet borde vara att kommunens förare av  

                    Truxorn, för närvarande Assar Johansson, planerar, schemalägger och 

                samordnar ensam vass-slåttern tillsammans med de medlemsföreningar som 

                   tillika är verksamhetsutövare och som ingår i Torsås Kustmiljögrupp. 

 

Det framgår även att det förekommit reella samtal på samhällsbyggnads- 

               förvaltningen mellan förvaltningsledning och ansvarig miljöinspektör samt 

                entreprenören/föraren av Truxorn, utan att Kustmiljögruppens t.f. ordförande 

                tillika schemaläggare enligt Kustmiljögruppens organisationsplan och nu 

                gällande samråd bjudits in till dessa reella samtal. 

 

Detta innebär att Torsås Kustmiljögrupp, som ideell paraplyorganisation för sina 

                   medlemsföreningar enligt Torsås kommun fråntas fr.o.m. 2016 års vass-slåtter 

                  säsong denna planerande, schemaläggande och samordnande funktion för sina 

               medlemsföreningar. 

 

Magnus Rosenborg föreslår under överläggningen därför att det lämpligaste 

                  sättet att nu bringa ordning och reda i vad som gäller är att ställa sig bakom 

                 presidiet i vad som framgår i texten nedan. 

 

Sekretariatet bifogar som infogad fil samrådet i sin helhet och vill särskilt lyfta 

                fram tredje och fjärde styckena i samrådet där det står… 

 

… Torsås Kustmiljögrupp samordnar slåttern tillsammans med kommunens 

                     förare. Kustmiljögruppen samordnar bara slåtter inom områden där det finns 

                   giltigt tillstånd/samråd med länsstyrelsen. Tillstånden kan antingen ha beviljats 

                  enskild medlemsförening i Torsås Kustmiljögrupp eller Kustmiljögruppen i sig. 

 

I det tredje stycket skall den svarta kursiva stilen utgå. Den med röd färg 

                    markerade textmassan skall dock behållas intakt 

 

Vidare i fjärde stycket står… 

 

 Torsås kommun ansvarar inte för att ta hand om vass som slagits. Den ska tas 

                   omhand enligt villkor som länsstyrelsen angett. Därtill gäller de allmänna 

                    regler för omhändertagande som anges av Torsås kommun enligt nedan. 

 

Presidiet föreslår att den kursiva svarta textmassan kompletteras med kursiv röd 

                   text enligt nedan… 

 

                 Torsås kommun och Torsås Kustmiljögrupp, som paraplyorganisation för sina 

                     medlemsföreningar ansvarar inte för att ta hand om vass som slagits.  

                 Den ska tas omhand enligt villkor som länsstyrelsen angett. Därtill gäller de 
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                allmänna regler för omhändertagande som anges av Torsås 

                   kommun enligt nedan.  

                     Det är enskild medlemsförening i Torsås Kustmiljögrupp, som är verksamhets- 

                      utövare enligt MB. 

 

 

Presidiet ber om ledamöternas tankar, råd och synpunkter vad avser… 

 

- Tredje styckets kursiva formulering om schemaläggning enligt ovan. 

 

- Fjärde styckets tillägg enligt röd kursiv markering. 

 

- Om det i samrådet från den 20 mars 2015 finns ytterligare formuleringar 

eller uttryck, som bör uppdateras och revideras, när nu det tecknade 

samrådet genomgår en översyn. 

 

 

Ledamöternas tankar, råd och synpunkter redovisas nedan. 

 

Samtliga ledamöter ställer efter diskussion sig bakom presidiets förslag till 

                   revidering och uppdatering av sekretariatet utarbetat förslag till text som avser 

                    tredje och fjärde styckena i tecknat samråd från den 20 mars 2015. 

 

Samtliga ledamöter anser att samrådet från den 20 mars 2015 i övrigt inte 

behöver justeras, uppdateras eller revideras. 

 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 Att presidiet omgående skall inbjuda till en översyn/uppdatering/revidering 

av samrådet med Torsås kommun och Kustmiljögruppen från den 20 mars 

2015. 

 

 Att presidiet får i uppdrag av styrelsen att vid denna översyn/uppdatering/ 

revidering framföra Kustmiljögruppens ståndpunkter och ställningstaganden 

enligt vad som framgår av presidiets förslag till textkorrigeringar med röd 

färg i tredje och fjärde styckena och som finns redovisade ovan och på 

föregående sida (11). 

 

 Att återkoppling och redovisning av detta ärende skall ges senast vid 

styrelsens sammanträde måndagen den 29 augusti 2016. 
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§ 16097 Höstbål i Bergkvara för Östersjöns vatten 

Vid styrelsen sammanträde den 25 april 2016, § 16062 framkom följande. 

 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet har vid samtal med Pia Prestel,  

t.f. ordförande i Kustmiljögruppen tagit upp en idé om, att tända ”höstbål” i 

Bergkvara för Östersjöns vatten, en idé som kommer från Kalmarsunds- 

kommissionen, om att genomföra något gemensamt vid ett visst tillfälle. 

 Sekreteraren har vid ett tillfälle 2013-08-31 upplevt att tända ett ”höstbål” i 

                Stora Rör, där det informerades om, att det traditionsenligt tänds höstbål i 

                  hamnar kring hela ön tillsammans med de lokala samhällsföreningarna. 

Information gavs om att, höstbål, vårdkasar eller forneldar har tänts sedan en 

lång tid tillbaka i både Finland, de baltiska staterna och norra Sverige för att 

ta farväl av sommaren och hälsa hösten välkommen under de sista dagarna 

augusti.  

 

När Åbo var Europas kulturhuvudstad, 2011, tog de initiativ till att sprida 

traditionen runt vårt innanhav och att ha Östersjöns miljö i fokus. 

 Eldarna brukar tändas i skymningen runt klockan 20.30, där man kan njuta av 

               den sprakande elden i sensommarkvällen, äta t.ex. sillamackor på Dalskärs 

              Sjökrog eller varför inte njuta av grillad korv på Stenskär. 

 Givetvis finns representanter från Vattenrådet och Kustmiljögruppen på plats i 

              Bergkvara småbåtshamn för att berätta om allt det arbete som bedrivs för att 

                 uppnå EU:s miljömål för vår kust och våra tre vattendrag. 

 Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet som är klickbar nedan. 

2016-04-13 

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

i Vattenrådet med rubriken ”Aktiviteter i Vattenrådet under våren och hösten 

2016”. 

 

Tanken är att det på sikt skall tändas ”höstbål” utmed kustremsan i Torsås 

kommun, men att det under 2016 genomförs ett pilotprojekt i Bergkvara för att 

möta allmänhetens respons. 

Ove Lindh förankrar tanken hos Bergkvara Samhällsförening och Pernilla 

Landin gör en affisch/poster till Bergkvaradagen den 5 maj 2016, där 

Kustmiljögruppen finns representerad med sitt informationsstånd. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Aktiviteter-i-Vattenradet-under-varen-och-hosten-2016-1.pdf
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 Samtliga deltagare tycker det är värt att prova idén. 

 Styrelsen beslutar att 

 Detta ärende skall vara med på kallelsen till styrelsens sammanträde 

måndagen den 30 maj 2016. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Sekreteraren informerar ledamöterna att Pernilla Landin har semester under  

                   veckorna 28 – 32, vilket till viss del onekligen kan påverka planeringsarbetet. 

 Aktiviteter som det förs tankar och diskussioner kring är förutom att tända 

              ”höstbålet” är… 

- Vattenaktiviter såsom snorkling för att titta på kransalger utanför Dalskärs 

badplats ev. under medverkan av Jonas Nilsson, Lnu. 

 

- Tippspromenad med betoning lagd på vatten och i anslutning till Stenskär. 

 

- Korvgrillning som skapar gemenskap och ger tillfälle till meningsutbyte och 

information. 

  

- Fånga svartmunnad smörbult i samverkan med Torsås sportfiskeklubb och 

berätta om hur denna nya invasiva fisk skapar problem. 

 

- Och mycket mer som arbetsgruppen får ta tag i. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att det tillsätts en arbetsgrupp bestående av Pernilla Landin, Pia Prestel och 

Magnus Rosenborg som under sommaren får i uppdrag, att utarbeta ett 

program som skall presenteras fortgående via mail till styrelsens ledamöter 

och att beslut skall/kan tas ”ad capsulam”. 

 

Styrelsen besluta 

 I enlighet med presidiets förslag. 
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§ 16098 Utvärdering av Bergkvaradagen den 5 maj 2016 – Kristi himmelfärds dag 

 

                   Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                   sammanträde 2016-02-22, § 16031 resp. 2016-04-25, § 16070. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet, som är klickbara nedan. 

2016-05-04 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. 

ordförande med rubriken Bergkvaradagen/Fotografering. 

  

2016-05-09 

Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande 

med rubriken ”Bergkvaradagen” med TACK till samtliga ledamöter i 

Kustmiljögruppens styrelse såväl ordinarie såväl som ersättande ledamöter 

för fina insatser”. 

2016-05-09 

Inkommer mail (PDF) från Ove Lindh, ersättande ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Bilder från Bergkvaradagen  

2016-05-05”. 

2016-05-09 

Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Bergkvaradagen”. 

 

Ledamöterna redogör för sina tankar och reflektioner, som redovisas nedan. 

Klicka på den blå länken för att ta del av hela planeringen av Bergkvaradagen. 

http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-deltar-pa-bergkvaradagen-

2016-05-05/  

 

 

Pia Prestel har tidigare varit med om fem Bergkvaradagar och Kåge Eklund 

likaså varit med om fyra och de båda är av den uppfattningen, att detta år var 

den bästa av alla med många besök, vilket kan förklaras av… 

- Det fina vädret med en svag sydostlig svalkande vind i den värmande 

vårsolen. 

- Den strategiska placeringen av marknadsståndet, vilket gav goda 

förutsättningar för att fästa markandsbesökarnas uppmärksamhet på, att 

Kustmiljögruppen var representerad. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bergkvaradagen-fotografering.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bergkvaradagen-mitt-TACK.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bilder-Bergkvaradagen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Bergkvaradagen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-deltar-pa-bergkvaradagen-2016-05-05/
http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-deltar-pa-bergkvaradagen-2016-05-05/
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- Bra försäljning av lotter. 

- Intressemagnet med glasburkar av spigg och svartmunnad smörbult, två 

olika fiskar som drog barnens uppmärksamhet till sig och därmed även 

föräldrarnas. 

- Besökare med erfarenhet av barn i sin profession, var särskilt intresserade av 

insektshotellen, förutom fiskarna givetvis och julgranen med stjärna i toppen 

skapade nyfikenhet, till följd av fel årstid. Julgranen är ett utmärkt redskap 

som risvase för yngel av gädda och abborre och blir inte lika lätt föda åt 

spiggen. 

- De upptryckta foldrarna i sina ställ, som KMG:en fått låna av Vattenrådet 

gjorde det överskådligt för intresserade att plocka, läsa och ta med sig hem. 

- Bra samverkan mellan styrelsens ledamöter gjorde att både upp och 

nedplockning av marknadsståndet gick snabbt. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att redovisade tankar, reflektioner och erfarenheter skall ligga till grund för 

kommande års ”Bergkvaradagar”. 

 Att ärendet läggs till handlingarna. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

§ 16099 Sammanträdestider hösten 2016 

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 25 april 2016 beslutat att höstens första 

                   styrelsemöte skall äga rum måndagen den 29 augusti 2016 hos Magnus  

             Rosenborg, Ragnabo. 

Styrelsen torde ha en ganska turbulent höst framför sig med rekrytering och 

introduktion av nya styrelseledamöter inför det nya verksamhetsåret 2017 

samtidigt som de ledamöter (ordförande, kassör och sekreterare) som lämnar 

styrelsen skall rensa ut sina arbetsuppgifter i ”göra-lådan”.  
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Härutöver skall verksamheten parallellt fortgå enligt den verksamhetsplan som 

föreningsstämman tagit beslut på. Detta kräver sammantaget förutom ett 

noggrant och visionärt ledarskap, att alla ledamöter i styrelsen bjuder till och 

finns närvarande både fysiskt och mentalt både under styrelsens överläggningar 

samt arbetstiden mellan överläggningarna. 

Föreningens kassör Lena Peribert har redan under våren 2016 aviserat att hon 

endast sporadiskt kommer att närvara vid styrelsens sammanträden under 

hösten, vilket givetvis ställer extra krav på de ledamöter som skall bära fanan. 

Presidiet har mot bakgrund av vad som ovan sagts inte något eget förslag till 

sammanträdesplanering för hösten 2016, även om tankar finns, utan låter 

ledamöterna själva komma med förslag. 

 

 

Datum:   Hos:                                Var: 

Måndagen den 29 augusti 2016 Magnus Rosenborg, Ragnabo 

Måndagen den 26 september 2016 Pia Prestel, Ragnabo 

Måndagen den 31 oktober 2016 Kåge Eklund, Södra Kärr 

Måndagen den 28 november 2016 Ove Lindh, Bergkvara  

                                                                                    alt. Robert Briland, Håknebo 

 

Styrelsen beslutar 

 Att sammanträdestiderna för hösten 2016 skall vara i enlighet med 

ledamöternas förslag. 

 

 

 

 

§ 16100 Ordförande för Torsås Kustmiljögrupp för perioden 2016-07-01 – 2016-12-31 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för att vid styrelsens sammanträde den 10 december 2015, 

§ 15234 utsågs Pia Prestel, som t.f. ordförande för Kustmiljögruppens styrelse 

avseende perioden 2016-01-01 – 2016-06-30 enligt tidigare godkända beslut på 

föreningsstämman från den 24 oktober 2015. 
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Av § F1508 föreslår styrelsen föreningsstämman att besluta  

 

 Att under förutsättning att styrelsen består utav fem ordinarie ledamöter, där 

ingen utav de ordinarie ledamöterna är ordförande, så är styrelsen ändå 

beslutsför enligt stadgarna och kan representera Kustmiljögruppen fullt ut.  

 Att ordförandeskapet roterar inom styrelsens fem ordinarie ledamöter enligt 

§ F1511 för tid som bestäms i styrelsen.  

 

 

Pia Prestels tid som t.f. ordförande går ut i och med halvårsskiftet, varför ny t.f. 

ordförande måste utses, då någon ordinarie ordförande f.n. inte finns att tillgå. 

 

Ordföranden lämnar ordet fritt varvid följande tankar, reflektioner och 

synpunkter lämnas av ledamöterna. 

 

Under överläggningen framkommer entydigt att Pia Prestel bör få förnyat 

förtroende att vara Kustmiljögruppens t.f. ordförande även under det andra 

halvåret 2016, d.v.s. för perioden 2016-07-01 – 2016-12-31. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Till t.f. ordförande för perioden 2016-07-01 – 2016-12-31 utse Pia Prestel. 

 

 

 

 

Informationsärenden §§ 16101 – 16115 

 Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte 

                    under överläggningen framkommer synpunkter och tankar som kräver beslut…  

 

Beslutar styrelsen att  

 

 Lägga informationsärendena till handlingarna.  

 

 

§ 16101 Vattenrådet 

 

2016-04-30 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”Lantbrukardag den 4 maj 2016” jämte två 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Lantbrukardag-den-4-maj-2016.pdf
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bifogade filer… 

# Aluminium i kornas drivgång halverade fosforläckaget. (PDF) 

# Satsning ska minska fosforläckaget från lantbruket. (PDF) 

 

2016-05-11 

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

rubriken ”Kallelse till årsmöte 28 maj 2016” jämte tre bifogade filer… 

# Inbjudan och program för 28 maj 2016. (PDF) 

# Verksamhetsplan för 2016-2017. (PDF) 

# Verksamhetsberättelse för 2015-2016. (PDF) 

 

2016-05-13 

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

rubriken ”Nytt bidrag till Vattenråden i Södra Östersjöns vattendistrikt 

(SÖVD)” jämte två bifogade filer… 

# Extra bidrag till Södra Östersjöns Vattenråd. (PDF) 

# Blankett för extra bidrag till Södra Östersjöns Vattenråd. (PDF) 

 

 

 

§ 16102 Jordbruksverket, miljöanalysenheten – Våtmarksseminarium 2016-04-20 

Inga inkomna handlingar. 

 

 

§ 16103 Ostkustens vattensamling 

             Inga inkomna handlingar. 

 

 

 

§ 16104 Kalmarsundskommissionen 

2016-05-04 

Inkommer kopia av mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, 

Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken KSKs arbetsgruppsmöte 

kring strategi för kostnadseffektiva åtgärder jämte två bifogade filer… 

 

# City Accelerator Program Homework 2, Templates slides 1-6. (PDF) 

# Projektlista 2. (XLSX) 

 

2016-05-08 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Anna Thore, 

hållbarhetsstrateg vid WSP Environment med rubriken ”KSK 

arbetsgruppsmöte kring strategier för kostnadseffektiva åtgärder”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Aluminium-i-kornas-drivgang-halverade-fosforlackaget-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Satsning-ska-minska-fosforlackaget-fran-lantbruket-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kallelse-till-arsmote-28-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Inbjudan-och-program-fÂr-28-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/VP-verksamhetsplan-2016-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/VB-Verksamhetsberñttelse-2015-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Nytt-bidrag-till-Vattenraden-i-SOVD.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Extra-bidrag-till-vattenrÑden-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/ansÂkan-extra-bidrag-2016-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/KSK-arbetsgruppsmote-kring-strategi-for-kostnadseffektiva-atgarder-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/City-Accelerator-Program_Homework-2_Templates-slides-1-6.pptx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kopia-av-projektlista2.xlsx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/KSK-arbetsgruppsmote-kring-strategi-for-kostnadseffektiva-atgarder.pdf
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2016-05-09 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Carina Pålsson, 

Åtgärdssamordnare Vatten vid Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län 

med rubriken ”Beting och källfördelning”. 

2016-05-09 
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Anna Thore, 
hållbarhetsstrateg vid WSP Environmental med rubriken KSK:s 
arbetsgruppsmöte kring strategi för kostnadseffektiva åtgärder. 

2016-05-09 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Anna Thore, 
hållbarhetastrateg vid WSP Environment med rubriken 
”Handlingsplansverkstad 
8:30–12.00. 

2016-05-25 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg 

vid WSP Environmental med rubriken ” Beting, trappa och mål” jämte fyra 

bifogade filer… 

# Kustvatten. (PDF) 

# Källfördelning. (PDF) 

# AllaKällorHavsbassäng. (PDF) 

# Trend för tot P och tot N i Kalmar kommuns kustvatten. (PDF) 

# Trappa länet P preliminärt. (PDF) 

 

 

 

§ 16105 Torsås kommun 

 Följande information fanns att hämta från lokalpressen 2016-05-12, som svar på 

               Kustmiljögruppens framställan/äskande om ekonomiska medel av budget bered- 

               ningen i Torsås kommun för KMG:s verksamhet för perioden 2017-2019. 

               Länken är klickbar nedan. 

Samverkan om kustmiljö ska diskuteras, Östran 2016-05-12 (JPG) 

Officiell information från Torsås kommun har inte inkommit, då denna kallelse 

skickas ut till styrelsens ledamöter. 

 

2016-05-02 

Via massutskick till kommunens innevånare distribueras Kommunbladet 

(PDF) – ett nyhetsblad från Torsås kommun. Nummer 1, 2016 med bland 

annat rubriken ”Flera pågående naturprojekt i Torsås – Det är mycket på 

gång hos samhällsbyggnadsförvaltningen”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/FW-VB-Beting-och-kallfordelning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/FW-SV-KSKs-arbetsgruppsmote-kring-strategi-for-kostnadseffektiva-atgarder.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Fw-Handlingsplansverkstad-8.30-12.00.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Beting-trappa-och-mal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kopia-av-Kustvatten_KSK.xlsx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kopia-av-KñllfÂrdelning_Beting_KSK.xlsx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kopia-av-AllaKñllorHavsbassñngHuvudaro-i-Kalmar-kommun_PLC5.xls
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Trend-fÂr-totP-och-tot-N-i-Kalmar-kommuns-kustvatten-2006-2016.pptx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Trappa_lñnet-PprelCarina-PÑlsson.pptx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160512.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kommunbladet-nr-1-2016.pdf
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§ 16106 Kalmar kommun 

Inga inkomna handlingar 

 

 

§ 16107 Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

                 2016-04-28 

                  Inkommer från Länsstyrelsen i Kalmar län Fokus Landsbygd nr 4 april 2016. 

                   (PDF) 

2016-04-29 

Inkommer mail (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen med rubriken 

Lst. beslut 525-2867-16, som avser förnyat tillstånd för vass-slåtter 2016-

2020 jämte en bifogad fil… 

# Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken angående vassklippning på flertalet 

fastigheter, Torsås kommun. (PDF) 

2016-05-01 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Länsstyrelsen i Kalmar län med 

rubriken ”Bekräftelse på mottagit beslut 2016-04-28, 525-2867-16”. 

 

2016-05-01 

Inkommer svarsmail (PDF) från Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken 

”Bekräftelse på mottagit beslut 2016-04-28, 525-2867-16. 

 

 

§ 16108 Havs- och Vattenmyndigheten 

2016-04-28 

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

med rubriken ”Havs- och vattenforum i Göteborg den 24-25 maj 2016”. 

 

2016-05-04 

Inkommer mail (PDF) från Havs-och vattenmyndigheten med rubriken 

”Jakob Granit ny generaldirektör för HaV ”En väldigt spännande utmaning”. 

 

 

 

§ 16109 WebbochForm.se 

2016-04-26 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Fokus-Landsbygd-nr-4-april-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Lst-beslut-525-2867-16-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/525_2867_16-Vasstillstand-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/525_2867_16-Vasstillstand-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bekraftelse-pa-mottagit-beslut-2016-04-28-525-2867-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Autosvar-Bekraftelse-pa-mottagit-beslut-2016-04-28-525-2867-16-Vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Havs-och-vattenforum-i-Gotebrorg-den-24-25-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Jakob-Granit-ny-generaldirektor-for-HaV.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Framtagning-av-underlag-till-Bergkvaradagen-2016-05-05-foton-pa-styrelseledamoter.pdf
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med rubriken ”Framtagning av underlag till Bergkvaradagen 2016-05-05 – 

kompletterande foton på styrelsens ledamöter”. 

2016-05-02 

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

rubriken ”Synpunkter på hemsidans fösta sida”. 

2016-05-04 

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

rubriken ”Anmälan till Skogens vatten”. 

 

2016-05-09 

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

rubriken ”Bilder från Bergkvaradagen”. 

2016-05-16 

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

rubriken HTTP 500 – Internt serverfel. 

 

2016-05-17 

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

rubriken ”Inläggning av inbjudan och program på hemsidans första sida” 

jämte två bifogade filer… 

# Inbjudan. (PDF) 

# Program. (PDF)  

 

 

 

§ 16110 Greppa Näringen 

2016-04-26 
Inkommer Projektnytt från Greppa Näringen via mail (PDF) med rubriken 
”Satsning ska minska fosforläckaget från lantbruket”. 

2016-04-29 

Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Aluminium i 

kornas drivgång halverade fosforläckaget”. 

2016-05-13 

Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Internationellt 

projekt ska minska läckaget till Östersjön”. 

2016-05-20 

Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Internationellt 

projekt ska minska läckaget till Östersjön”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Synpunkter-pa-hemsidans-forsta-sida.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Anmalan-till-Skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bilder-fran-Bergkvaradagen-2016-05-05.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-HTTP-500-Internt-serverfel.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Inlaggning-av-inbjudan-och-program-pa-hemsidans-forsta-sida.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/inbjudan-SKOGENS-VATTEN-version-2-slutlig.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/PROGRAM-SKOGENSVATTEN.-version-2-slutlig.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Satsning-ska-minska-fosforlackaget-fran-lantbruket.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Aluminium-i-kornas-drivgang-halverade-fosforlackaget.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Internationellt-projekt-ska-minska-lackaget-till-Ostersjon.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Stora-skillnader-mellan-de-nordiska-landerna.pdf
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2016-05-27 

Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Internationellt 

projekt ska minska läckaget till Östersjön”. 

 

 

 

§ 16111 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt  

2016-05-01 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Vassklippning 2016” som sänts till de 
medlemsföreningar som har för avsikt att klippa vass under 2016 samt till 
Rune Fransén, Kustmiljögruppen och Assar Johansson, förare av Truxorn 
jämte fyra bifogade filer… 
# SAMRÅD med Torsås kommun daterat den 20 mars 2015 angående 
vassklippning. (PDF) 
# SAMRÅD med Länsstyrelsen enligt 12 kap. § 6 MB angående 
vassklippning på flertalet fastigheter, Torsås kommun daterad den 28 april 
2016. (PDF) 
# Protokollsutdrag 2016-04-25, § 16060 2016-04-25, § 16060. (PDF) 
# Vassklippning 2016 – Schematisk principmodell. (PDF) 

2016-05-02 
Inkommer mail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Kostnad för vassklippning”. 

2016-05-04 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. 
ordförande med rubriken ”Kostnad för vassmyllning”. 
 
 
 
 

§ 16112 Vatten- och miljökonferens ”Skogens vatten – allas vårt vatten” 

2016-05-09 

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

rubriken ”Uppdaterat material”, som avser Miljö- och vattenkonferensen 

”Skogens vatten – allas vårt vatten” jämte två bifogade filer… 

# Inbjudan. (PDF) 

# Program. (PDF) 

2016-05-16 

Sekretariatet översänder till det nätverk av personer som prenumererar på 

Kustmiljögruppens Nyhetsbrev inbjudan och program till den kommande 

”Miljö- och vattenkonferens á la grand den 16 september 2016, Gullabo, 

Folkets hus, Torsås kommun på temat ”Skogens vatten – allas vårt 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Storskaliga-fosfornyheter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vassklippning-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Samrad-mellan-KMG-och-Torsas-kommun-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/525_2867_16-Vassklippning-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-16060-2016-04-25-Erfarenheter-av-vasslatter-med-siktet-installt-pa-2016-2020-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vassklippning-2016-schematisk-principmodell.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kostnad-för-vassmyllning-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kostnad-for-vassmyllning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Uppdaterat-material-Skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/inbjudan-SKOGENS-VATTEN-version-2-slutlig.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/PROGRAM-SKOGENSVATTEN.-version-2-slutlig.pdf
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vatten”… 

# via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, som inte 

erhållit tidigare utsänd information från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet. 

# via mail (PDF) till Kustmiljögruppens sponsorer/vänföretagare. 

# via mail (PDF) till exekutiva personer inom Torsås kommun, som inte 

erhållit tidigare utsänd information från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet. 

# via mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, 

myndigheter, företag samt övriga som är intresserade av Kustmiljögruppens 

verksamhet och som inte tidigare erhållit information från Pernilla Landin, 

sekreterare i Vattenrådet jämte en bifogad fil… 

# Inbjudan. (PDF) 

# Program. (PDF) 

2016-05-17 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med 

rubriken ”Inbjudan och program till Skogens vatten – allas vårt vatten den 

16 september 2016, Gullabo, Folkets hus, Torsås”. 

 

 

 

§ 16113 Nyhetsbrev nr 2 – Våren 2016 

2016-05-14 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, f.d. ordförande i 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Vattenbristen”. 

2016-05-17 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) ”Utkast till Nyhetsbrev, utgåva 2 – 

Våren 2016” för godkännande till Pia Prestel, T.f. ordförande i 

Kustmiljögruppen, jämte en bifogad fil… 

# Utkast till Nyhetsbrev, utgåva 2 – Våren 2016. (PDF) 

2016-05-19 

Centralt utskick av… 

Nyhetsbrev, utgåva 2 – Våren 2016 (PDF) via… 

# mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppens medlemsföreningar, 

# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer, 

# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås 

kommun, 

# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, 

myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är 

intresserade av vår verksamhet. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp.-av-inbjudan-och-program-Skogens-vatten-till-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp.-av-inbjudan-och-program-Skogens-vatten-till-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp.-av-inbjudan-och-program-Skogens-vatten-till-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp.-av-inbjudan-och-program-Skogens-vatten-allas-vart-vatten-ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/inbjudan-SKOGENS-VATTEN-version-2-slutlig.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/PROGRAM-SKOGENSVATTEN.-version-2-slutlig.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Inbjudan-och-program-till-Skogens-vatten-allas-vart-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vattenbristen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Utkast-till-Nyhetsbrev-utgava-2-varen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Nyhetsbrev-Kustmiljogruppen-utgava-2-2016-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Nyhetsbrev-Kustmiljogruppen-utgava-2-varen-2016-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp-av-Nyhetsbrev-2-2016-till-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp-av-Nyhetsbrev-2-2016-till-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp-av-Nyhetsbrev-2-2016-till-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp-av-Nyhetsbrev-22016-till-ovriga.pdf
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2016-05-20 

Inkommer svarsmail (PDF) från Renate Foks, vattensamordnare 

Ostkustens Vattensamling, Kalmar kommun med rubriken 

”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev, utgåva 2 – Våren 2016”. 

 

Ordförandens reflekterande ord i Nyhetsbrevet har bland annat hämtats från 

följande artiklar i lokalpressen under maj månad 2016, som är klickbara nedan. 

Maj 2016 

Kustmiljögruppen slår ett slag för gratis prover, Östran 2016-05-21 (JPG) 

Stort problem för lantbrukare med egna brunnar, Östran 2016-05-20 (JPG) 

Öns alla kor måste ha vatten, Östran 2016-05-20 (JPG) 

Kommunen lovar att hjälpa lantbrukarna med vatten, Östran 2016-05-20 

(JPG) 

Stora kostnader för löfte om nya utomhuspoler, Östran 20116-05-19 (JPG) 

En nödplan för vatten är på gång, Östran 2016-05-19 (JPG) 

Siffran 6 procent, Östran 2016-05-19 (JPG) 

Rikspolitiker försöker agera, Östran 2016-05-19 (JPG) 

Ingen offentlig upphandling av vattentransporter, Östran 2016-05-19 (JPG) 

Fakta: Så ska vattnet säkras när klimatet blir torrare, Östran 2016-05-19 

(JPG) 

Beslut om avsaltning uppskjutet, Östran 206-05-19 (JPG) 

Undantag för vattensökning, Östran 2016-05-19 (JPG) 

Nytt förslag om vattensystem, Östran 2016-05-19 (JPG) 

MSB lyssnade men gav inga löften om hjälp, Östran 2016-05-19 – artikeln 

finns hos sekretariatet, då den omfattar två hela sidor och finns att beställa 

hos sekretariatet. 

Avsaltningsplan får kritik: Inget långsiktigt miljöval, Östran 2016-05-18 (JPG) 

Utomhuspooler, skolor och äldreboende i budgeten, Östran 2016-05-18 

(PDF) 

Avsaltning kan bli räddningen, Östran 2016-05-17 (JPG) 

”Avsaltning har flera fördelar”, Östran 2016-05-17 (JPG) 

Ingen vattenplan för bränder, Östran 2016-05-17 (JPG) 

Vattenbristen kan påverka djurbeslut, Östran 2016-05-17 (JPG) 

 

Guldfågels produktion beroende av rent vatten, Östran 2016-05-17 – 

artikeln finns hos sekretariatet, då den omfattar två hela sidor och finns att 

beställa hos sekretariatet. 

Inte mer än en droppe i havet, Östran 2016-05-17 – artikeln finns hos 

sekretariatet, då den omfattar två hela sidor och finns att beställa hos 

sekretariatet. 

Inget Kalmarvatten till Öland på två veckor, Östran 2016-05-14 (JPG) 

Vattenbrist kostar miljoner, Östran 2016-05-14 (JPG) 

Regnet fyller inte på mycket, Östran 2016-05-14 (JPG) 

Bönder måste förbereda sig inför väderväxlingar, 2016-05-14 (JPG) 

”Vattenbristen måste uppmärksammas nationellt”, Östran 2016-05-14 (JPG) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Kustmiljogruppens-Nyhetsbrev-utgava-2-Varen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160521.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160520.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160520-2.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160520-3-1.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160519.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160519-2.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160519-3.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160519-4.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160519-5.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160519-6.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160519-7.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160519-8.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160519-9.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran2016-05-18.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160518.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160517-2.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160517-3.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160517-4-1.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160517-5.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160514.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160514-3.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160514-4.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160514-1.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160514-2.jpg
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Vattnet på väg att ta slut i Kalmar, Östran 2016-05-13 (JPG) 

Mönsterås säljer vatten till Mörbylånga kommun, 2016-05-13 (JPG) 

”Vi kan inte vara vattenpoliser”, Östran 2016-05-11 (PDF) 

Lantbrukarna oroliga för att djuren måste slaktas, Östran 2016-05-11 (PDF) 

Krisledning kan ta vid i vattenfrågan, Östran 2016-05-11 (JPG) 

Regn behövs för att säkra vattentillgången, Östran 2016-05-11 (JPG) 

Gäddorna dör på väg till lek, Östran 2016-05-10 – artikeln finns hos 

sekretariatet, då den omfattar två hela sidor och finns att beställa hos 

sekretariatet. 

 

 

§ 16114 Länsstyrelsens heldagsseminarium om ”Att skydda och vårda våra viktiga  

                    vikar” 

2016-04-28 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med information om, att följande personer i Kustmiljögruppen 

Pia Prestel, Leif Lindberg och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund har för avsikt, att 

delta i heldagsseminariet ”Skydda och vårda våra viktiga vikar” tisdagen den 

10 maj 2016 på Linnéuniversitetet. 

 

2016-05-02 

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

med rubriken ”Anmälan om heldagsseminarium på Lnu tisdagen den 10 maj 

2016”. 

2016-05-08 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Grunda havsvikar”. 

2016-05-09 

Sekretariatet översänder mail (PDF) med rubriken ”Samåkning till 

morgondagens seminarium – Skydda och vårda våra viktiga vikar” till de 

proaktiva och vattenintresserade personer från Kustmiljögruppen som deltar 

i heldagsseminariet. 

 

2016-05-09 

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

rubriken ”Morgondagen är nere i hamnen, troligen samma lokal”. 

2016-05-18 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gun Lindqvist, Hållbarhetsstrateg vid 

Kommunstyrelsens förvaltning, Enheten för Samhällsbyggnad, Västerviks 

kommun med rubriken ”Dokumentation från workshop om grunda vikar” 

jämte en bifogad fil… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160513.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160513-1.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160511.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160511-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160511-2.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160511-3.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Anmalan-till-heldagsseminarium-pa-Lnu-den-10-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Anmalan-om-heldagsseminarium-pa-Lnu-tisdagen-den-10-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Grunda-havsvikar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Samakning-till-heldagsseminariet-2016-05-10-Skydda-och-varda-vara-viktiga-vikar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Morgondagen-ar-nere-i-hamnen-troligen-samma-lokal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Dokumentation-fran-workshop-om-Skydda-och-bevara-vara-viktiga-vikar-2016-05-10-pa-Lnu.pdf
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# Dokumentation från workshop ”Skydda och vårda våra viktiga vikar 2016-

05-10 i Kalmar på Lnu”. (PDF) 

2016-05-24 

Inkommer mail (PDF) från Andreas Per Svensson Linnéuniversitetet med 

rubriken ”Dokumentation från workshop om grunda vikar” samt information 

om att det på TV1 tisdag kväll klockan 21.00 visas en dokumentär om liv 

mot alla odds. 

 

 

 

§ 16115 Kustmiljödag torsdagen den 2 juni 2016 i Västervik – ingår i KSK:s vattenturné 

                   2016 

2016-05-10 

Inkommer mail (PDF) från Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg vid 

kommunstyrelsens förvaltning, enheten för Samhällsbyggnad, Västerviks 

kommun med rubriken ”Inbjudan den 2 juni 2016 till Västerviks kommun” 

jämte en bifogad fil… 

# Välkommen till Kustmiljödag torsdagen den 2 juni 2016 i Västervik. (PDF) 

 

2016-05-11 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg vid 

kommunstyrelsens förvaltning, enheten för Samhällsbyggnad, Västerviks 

kommun med rubriken ”Anmälan till Kustmiljödag den 2 juni 2016 i 

Västerviks kommun”. 

2016-05-14 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) information och inbjudan med 

rubriken ”Välkommen till Kustmiljödag, torsdagen den 2 juni 2016 i Västervik 

till samtliga medlemsföreningars kontaktpersoner samt till styrelsens såväl 

ordinarie såväl som ersättande ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse 

jämte en bifogad fil… 

Välkommen till Kustmiljödag torsdagen den 2 juni 2016 i Västervik. 

(PDF) 

2016-05-30 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Gun Lindqvist, Hållbarhetsstrateg vid 

Kommunstyrelsens förvaltning, Enheten för Samhällsbyggnad, Västerviks 

kommun med rubriken ”Resa från Bergkvara 2 juni”. (PDF) 

2016-05-30 

Inkommer mail (PDF) från Gun Lindqvist, Hållbarhetsstrateg vid 

Kommunstyrelsens förvaltning, Enheten för Samhällsbyggnad, Västerviks 

kommun med rubriken ”Kustmiljöresan 2 juni 2016” jämte tre bifogade 

filer… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Grunda-kustnara-havsvikar-med-efterfoljande-workshop-2016-05-10.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Grunda-kustnara-havsvikar-med-efterfoljande-workshop-2016-05-10.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Dokumentation-fran-workshop-om-grunda-vikar-2016-05-10.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Inbjudan-2-juni-Vastervik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Inbjudan-Västervik-2-juni-utgava-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Anmalan-till-Kustmiljodag-den-2-juni-2016-i-Vastervik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Valkommen-till-Kustmiljodag-torsdagen-den-2-juni-2016-i-Vastervik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Inbjudan-V%c3%a4stervik-2-juni-utgava-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Anmalan-till-Kustmiljodag-den-2-juni-2016-i-Vastervik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kustmiljoresan-2-juni-2016.pdf
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# Program. (PDF) 

# Karta över Gamleby. (PDF) 

# Anmälda deltagare. (PDF) 

 

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/ 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-

m-2016-05-01/  

 

 

Delgivningsärenden §§16116 – 16118 

 Sekreteraren föredrar nedan inkomna delgivningsärenden och då det inte 

                    under överläggningen framkommer synpunkter och tankar som kräver beslut…  

 

Beslutar styrelsen att  

 

 Lägga delgivningsärendena till handlingarna.  

 

 

§ 16116 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2016-04-26 – 2016-05-30. 

2016-04-27 
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Sammanträdestider”. 

2016-04-28 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till arbetsgruppen för genomförandet 
av konferensen ”Skogens vatten – allas vårt vatten” protokollsutdrag från 
styrelsens sammanträde 2016-04-25 jämte en bifogad fil… 
# § 16057, 2016-04-25 – Skogens vatten – allas vårt vatten. (PDF) 

2016-04-28 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till kontaktpersonerna för de 
medlemsföreningar som klipper vass protokollsutdrag från styrelsens 
sammanträde 2016-04-25 jämte en bifogad fil… 
# § 16060, 2016-04-25 – Erfarenheter av vasslåtter med siktet inställt på 
2016-2020. (PDF) 

2016-04-28 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till Eibert Johansson och Egon 
Bergman, Järnsida Stugägareförening protokollsutdrag från styrelsens 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Program-Vñstervik-kustmiljÂdag-2-juni.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KustmiljÂ-2-juni-Karta.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Anmñlda-till-KustmiljÂdag-den-2-juni.xlsx.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Sammantradestider.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Exp-av-styrelseprotokoll-2016-04-25-§-16057.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-16057-2016-04-25-Skogens-vatten-allas-vart-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Exp-av-styrelseptrotokoll-2016-04-25-§-16060-Erfaremnheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-16060-2016-04-25-Erfarenheter-av-vasslatter-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-16060-2016-04-25-Erfarenheter-av-vasslatter-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Exp-av-styrelseprotokoll-2016-04-25-§-16061-Jarnsida-Stugagareforening.pdf
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sammanträde 2016-04-25 jämte en bifogad fil… 
# § 16061, 2016-04-25 – Järnsida Stugägareförening. (PDF) 
 
2016-04-28 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i 
Vattenrådet protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2016-04-25 
jämte en bifogad fil… 
# § 16062 – § 16065, 2016-04-25 – Beslutsparagrafer i samverkan. (PDF) 
 
2016-04-28 
Inkommer svarsmail (PDF) från Robert Briland, ledamot av Ku2016-05-01 
Sekretariatet expedierar justerat protokoll via mail (PDF) till styrelsens 
samtliga ledamöter, såväl ordinarie såväl som till ersättare samt till 
Kustmiljögruppens revisorer och Rune Fransén, Kustmiljögruppen från 
styrelsens sammanträde 2016-04-16, §§ 16055 – 16090 jämte en bifogad 
fil… 
# Protokoll från styrelsens sammanträde 2016-04-25, §§ 16055 – 16090. 
 
2016-05-04 
Inkommer mail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Artikel i TP” jämte en bifogad fil… 
# Tankar om livet på och i landet på första maj 2016. (PDF) 
 
 
2016-05-06 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Närvaro/frånvaro vid dagens Våryra i Torsås”. 

2016-05-09 
Sekretariatet besvarar via mail (PDF) Magnus Rosenborgs, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Artikel i TP”. 

2016-05-23 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) KALLELSE med presidiets förslag 

till dagordning samt ärendeberedning till styrelsens samtliga ledamöter 

såväl ordinarie såväl som ersättare och föreningens revisorer jämte en 

bifogad fil… 

# KALLELSE till styrelsemöte med presidiets förslag till dagordning samt 

ärendeberedning. (PDF) 

2016-05-27 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Robert Briland, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse, som meddelar om uteblivit deltagande på 

Vårträffen 2016 med efterföljande årsmöte. 

2016-05-30 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Presidiet anmäler tilläggsärende till 

styrelsens sammanträde den 30 maj 2016, § 16096 jämte en bifogad fil… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-16061-2016-04-25-Jarnsida-Stugagarforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Exp-av-styrelseprotokoll-2016-04-25-§§-16062-16065-Samverkan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-16062-§-16065-2016-04-25-Pernilla-Landin.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Sammantradestider-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Exp-av-styrelseprotokoll-in-extensio-2016-04-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-04-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Artikel-i-TP.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Tankar-om-livet-pÑ-och-i-landet-pÑ-fÂrsta-maj-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Narvaro-franvaro-vid-dagens-Varyra-i-Torsas.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/VB-Artikel-i-TP.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kallelse-till-styrelsemote-20160530-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kallelse-till-styrelsemote-2016-05-30-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kallelse-till-styrelsemote-2016-05-30-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Avanmalt-sitt-deltagande-i-Vartraffen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Presidiet-anmaler-tillaggsarende-till-styrelsens-sammantrade-den-30-maj-2016-§-16096.pdf
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# Extra ärende § 16096 till styrelsens sammanträde den 30 maj 2016 (PDF) 

 

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/ 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-

01/  

 

 

§ 16117 Nästa styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 29 augusti 2016 med början 18.00 

                   hos Magnus Rosenborg i dennes bostad Ragnabo gård, Ragnabo, Bergkvara. 

 

 

§ 16118 Mötets avslutande 

 

 Ordföranden avslutar dagens överläggning och tackar Lena Peribert för en 

synnerligen god och välsmakande måltid samt ledamöterna för visat intresse, 

engagemang och kloka inlägg som berikat styrelsemötet för vårt gemensamma 

ideella idédrivna arbete ”för ett gott liv i en livskraftig kommun” samt med 

tillönskan om en skön, härlig och vilsam sommar. 

 Sekreteraren tar även tillfället i akt och tillönskar Pia Prestel en riktigt glad och 

härlig svensk sommar. 

 

 

 

Vid pennan vid dag som ovan 

 

                                                                                                           Justeras: 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund                                          

Sekreterare                                                                 

                                                                                      Pia Prestel 

                                                                             T.f. ordförande 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Extra-arende-§-16096-till-styrelsens-sammantrade-den-30-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/

