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              Fråga 

 
Föreningar 

från norr 

till söder                    

Är den slagna vassen 

slutligt omhänder- 

tagen eller återfinns 

den lagrad i partiell 

deponi inom före- 

ningens skötsel- 

område? 

Vilken entreprenör 

har Din förening 

använt för att få 

vassen bortforslad 

och omhändertagen? 

Om vassen är 

slutligen omhänder – 

tagen, hur mycket har 

Din förening fått 

betala för att få 

vassen bortforslad 

och omhändertagen? 

Är Din 

medlemsförening 

fortfarande inte klar 

med detta arbete 

och/eller finns det i så 

fall problem som 

måste lösas för att få 

bort vassen? 

Vad är Dina samlade 

erfarenheter om vass- 

slatter 2015? 

Gunnarstorps 

Miljöförening 

Vi kör vår vass till åter- 

viningensstationen i 

Torsås, men vi är inte 

klara än per den 14/2. 

Egen insats. 250 kronor exkl. moms. Är inte klara, men det 

finns inte några problem. 

Svar saknas. 

Djursviks 

Samhällsförening 

Den är omhändertagen. 

Vassen ligger hos Roland 

Sandholm på dennes 

gödselpaltta för senare 

nedplöjning. 

 

Roland Sandholm. Ingen kostnad. Allt är klart. Det finns 

inga problem. 

Vasslåttern och 

omhändertagandet gick 

perfekt i vanlig ordning. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/logga.jpg
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Norragårdens 

Samfällighetsförening 

Vassen är omhändertagen. 

Den ligger hos Magnus 

Rosenborg för senare ned- 

plöjning. 

Bröderna Ohlsson i 

Bergkvara körde den 

slagna vassen till Magnus 

Rosenborg. 

Den sammanlagda 

kostnaden uppgår till 

6000 kronor. 

Allt är klart. Det finns 

inga problem. 

Vi är mycket nöjda. Vass- 

slåttern gick bra, därför att 

vassen togs omhand efter 

slåtter. Ingen inställelse- 

avgift, vilket medförde en 

minskning av kostnaderna 

med 3000 kronor. 

Ragnabo Miljö och 

Samfällighetsförening 

Vassen är omhändertagen 

av markägarna till 

Ragnabo 1:3 för 

mellanlagring och senare 

nedplogning enligt 

anmälan till kommunen. 

Egen insats. Inga kostnader. Allt är klart. Det finns 

inga problem. 

Den årliga vass-slåttern 

har fått effekt, då det i 

Eneskärsviken inte är så 

stor tillväxt längre. 

Ragnabo Södra 

Miljöförening 

Den slagna vassen är 

slutligen omhändertagen 

enligt samrådet.  

Kjell Pettersson i 

Glosebo. 

Han har debiterat 500 kr 

per timme. 

Allt är klart. Det finns 

inga problem. 

Det gick utmärkt och 

markägarna var positiva 

till ny transportmetod med 

traktor och griplastare och 

vagn. 

Kärrabo 

Kustvårdsförening 

Vassen vid Badudden tas 

slutligt omhand de 

närmaste veckorna 

(06+07) och skall hamna 

på partiell deponi inom 

föreningens 

skötselområde. 

Ideellt omhändertagande i 

föreningen. 

Inga kostnader. Se ruta 1. Vi har inga problem med 

att ta bort vassen. 

Däremot har Assar J haft 

problem med slåttern till 

följd av lågt vattenstånd i 

Kalmarsund. 

Björkenäs 

Stugförening 

Inga skriftliga uppgifter 

per den 21 mars 2016. 

Inga skriftliga uppgifter 

per den 21 mars 2016. 

Inga skriftliga uppgifter 

per den 21 mars 2016. 

Inga skriftliga uppgifter 

per den 21 mars 2016. 

Inga skriftliga uppgifter 

per den 21 mars 2016. 
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Järnsida 

Stugägareförening 

Vassen är inte omhänder- 

tagen enligt samrådet, 

vilket konsterades vid 

träff med föreningen hos 

Kåge Eklund den 5/3 

2016 

Se svar ruta 1. Se svar ruta 1. Se svar ruta 1. Se svar ruta 1. Föreningen 

har för avsikt att om- 

gående ta kontakt med 

samhällsbyggnadsför- 

valtningen/miljökontoret 

och förklara hur och 

varför inte vassen 

omhändertagits enligt 

samråd. Föreningen är 

införstådd med att 

ansvaret är deras och de 

skall så långt det är 

möjligt arbeta för, att den 

uppkomna situationen är 

att betrakta som en 

engångshändelse och att 

det inte blir några 

negativa konsekvenser för 

de övriga medlems- 

föreningarna inom 

Kustmiljögruppen. 

Södra Kärr 

Samfällighetsförening 

Vassen är hämtad och 

stackad av Ralf 

Johansson, Norra Tång 

Ralf Johansson, Norra 

Tång. 

Mindre än 500 kronor för 

upptagning och hämtning. 

Allt är klart det finns inte 

några problem. 

Endast en liten del av 

vassen är slagen. Vi har 

haft problem med att få 

vassen upptagen, pengar 

har fattats och det har 

bromsat projektet. Ralf 

Johansson hjälper gärna 

till framledes, om det blir 

fortsatt vass-slåtter. 
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