
 

 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 10 december 2015, efter konstituerande 

   styrelsesammanträde. 

Plats:  Hos Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande – Deltar inte i beslut i § 15245 

Lena Peribert, kassör 

Kennert Täck, ledamot – Deltar inte i beslut i § 15245  

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

 Övriga deltagare 

Robert Briland, ej tjänstgörande ersättare 

Magnus Rosenborg, nyvald ersättare fr.o.m. 2016-01-01 

Ove Lindh, nyvald ersättare fr.o.m. 2016-01-01 

 Anmält förhinder att delta 

Markus Törnberg, nyvald ledamot fr.o.m. 2016-01-01 

 

 

§ 15238 Avstämningsmöte med Kärrabo Kustvårdsförening torsdagen den 4 november 

               2015 vad avser genomförd förstudie av vattenförbättrande åtgärder utmed 

                  kuststräckan mellan badudden i Bergkvara och Skeppevik 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

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

§ 15023 resp. 2015-05-21, § 15132 resp. 2015-09-17, § 15163 resp. 2015-10-29, 

§ 15205. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015, § 15205 framkom följande. 

 



Sekreteraren meddelar, att det nu föreligger ett datum för en presentations- 

redovisning av hela förstudien, vilken är satt till onsdagen den 4 november 

2015. Tidpunkten är vald mot bakgrund av att sekreteraren är arbetsfri denna 

dag och att Rune Alexandersson, ordförande i Kärrabo Kustvårdsförening är i 

Bergkvara detta datum. 

 

Tyvärr har Gunnar Larsson, ledamot av Kärrabo Kustvårdsförening avanmält 

sitt deltagande i Länsstyrelsens heldag den 26 oktober 2015 med fokus lagt på 

åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten. Detta faktum känns inte bra inför det 

fortsatta vattenvårdsarbetet, då det enligt sekreteraren var en klockren och väl 

timad möjlighet för kustmiljöföreningen, att få kunskap om vilka möjligheter det 

finns för att både genomföra och finansiera vattenåtgärder i inlands- och 

kustvatten enligt § 15204 i detta protokoll. 

 

Innan de olika delprojekten prioriteras inbördes bör kustvårdsföreningen 

undersöka, om det inom det geografiska projektområdet/projektområdena som 

föreningen har rådighet över genom markägarna är eller har känsliga… 

 

- naturmiljöer – för fauna och flora 

- kulturmiljöer 

 

… som kan sätta begränsningar för delprojektens genomförande. 

 

Dessutom är det särskilt viktigt att framhålla, om vad som sägs i sista stycket 

med början på sidan 21 i protokollet från den 29 oktober 2015, där det står… 

 

… särskilt tydligt var att Länsstyrelsen vill vara med från början på tåget och 

aktivt stödja alla de tankar, idéer och förslag som finns ute bland de olika 

aktörer som verkar och arbetar med vatten. Åtgärdsdelen sker och 

administreras av/via Jordbruksverket baserat på EU:s artiklar. 

 

Sekreteraren presenterar översiktligt en informationsskrift som framtagits av 8 

länsstyrelser, Linnéuniversitetet, SLU, Sportfiskarna, Vattenmyndigheten för 

Södra Östersjön, HaV och Stockholms universitet. Under rubriken Hållbart 

nyttjande och långsiktig förvaltning står det bland annat på sidan 7…  

 

”Torsås och Värmdö är exempel på kommuner som i sina översiktsplaner tar ett 

tydligt grepp om kusten”. Alla vi som använder kusten har gemensamt ett 

ansvar att skydda och vårda dessa miljöer. Stugägare kan se över sina avlopp, 

båtägare och fritidsfiskare kan t.ex. ta hänsyn till fiskens lekperioder och 

lekområden. 

 

Sekreteraren ber att få återkomma i detta ärende, eftersom avstämningsmötet 

med Kärrabo Kustvårdsförening 2015-11-04 ligger i tid efter Kustmiljögruppens 



styrelsemöte 2015-10-29. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta  

 Att detta ärende skall vara med på dagordningen till styrelsens sammanträde 

i december 2015. 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 Sekreteraren redogör för att det planerade avstämningsmötet med deltagare från 

  Vattenrådet (Pernilla Landin), Kustmiljögruppen (Pia Prestel, Kåge Eklund) och 

              Kärrabo Kustvårdsförening (Rune Alexandersson, Gunnar Larsson) har 

                 genomförts på tid och plats som var överenskommet. 

 

Samtalet fördes i en god och konstruktiv atmosfär med vattnet och vatten- 

åtgärder i fokus, där delar av materialet översiktligt presenterades.  

Rune A kände en viss tveksamhet inför och om lämnade förslag på åtgärder i 

form av två-stegsdiken vid de tre genomströmningsprojekten var det mest 

optimala med hänsyn tagen till att den omgivande marken i huvudsak består av 

sand eller av lätt sandblandad jord. Kåge Eklund och Pia Prestel, som arbetat 

med förstudien förklarade, att visst kan det finnas en viss initial risk för erosion 

innan vallväxter har etablerats på kanterna av två-stegsdikena, men att detta sker 

ganska snabbt. 

 

Kustvårdsföreningen skall efter genomgången samlas och gå igenom materialet 

med markägarna och om det finns frågor eller tankar i och kring förstudien som 

det råder osäkerhet om, så lovade Kåge E att finnas som bollplank i det fortsatta 

arbetet. 

 

Kåge E lyfte särskilt fram Lafsekullabäcken som ett eget och prioriterat objekt, 

då även Torsås kommun under MOMENT-tiden satt ett frågetecken kring denna 

bäck som närsalts kontaminator till den delvis instängda och grunda kustviken 

till Kalmarsund. En utökad arbetsgrupp med fastighetsägare även uppströms 

Lafsekullabäcken bör tillsättas för att komma vidare i ett åtgärdsarbete. Ju fler 

markägare som kan engageras i vattenåtgärderna desto mindre blir den 

ekonomiska insatsen per capita. 

 



Innan uppbrott så framförde Gunnar Larsson och Rune Alexandersson sitt 

TACK till Kåge E och Pia P för gjorda insatser. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Tacka Pia Prestel och Kåge Eklund för det förtjänstfulla arbete som nedlagts 

för att skapa konkreta och skarpa förslag på vattenåtgärder inom Kärrabo 

Kustvårdsförenings mark- och vattenområde. 

 

 De utlägg som finns redovisade av Kåge Eklund 2015-02-17 i faktura 

01/2015 på 667 kronor skall faktureras Kärrabo Kustvårdsförening, Gunnar 

Larsson, Skällenäs 506A, 385968 Bergkvara, som Kustmiljögruppen 

förskotterat för faktiska kostnader omfattande toner och papper till skrivare i 

samband med förstudiens genomförande. 

 

 Översända följande beslutsparagraf via mail till Rune Alexandersson och 

Gunnar Larsson. 

 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 


