
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

 

Tid:  Måndagen den 22 februari 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Robert Briland i dennes bostad i Håknebo/Halltorp. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Robert Briland, ledamot 

Magnus Rosenborg, tjänstgörande ersättare 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

                  Anmält förhinder att delta 

Marcus Törnberg 

Ove Lindh 

 

 

§ 16034 Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2016-01-25, § 16014. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 25 januari 2016, § 16014 framkom följande. 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet 2016-01-16 som berör 

  detta ärende enligt vad som framgår nedan. 

2015-12-12 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, 
ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vasslåtter 2015”. 

2015-12-14 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 
med siktet inställt på 2016-2020”. 
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vassklippning-2015-20151214.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf


 

Av mailet till Pia Prestel den 12 december 2015 framgår bland annat följande… 

Håller på att felsöka ett hydraul läckage på Truxorn, det är det sista fixet inför nästa år. 

Har pratat med personal på miljökontoret de säger att det blir klippning nästa år på 

samma villkor som i år. De föreningar som har tillstånd och tar hand om vassen 

kommer fortsättningsvis att få denna service. God Jul från vassar! 

Detta föranleder Pia P, att till de medlemsföreningar som klipper vass skicka ut 

den information som Assar meddelar i sitt mail ovan, men tar även tillfället i akt 

och ställer fem konkreta frågor, som anges nedan och som presidiet och 

Kustmiljögruppens styrelse önskar få svar på.  

Det skulle vara intressant att få kunskap om... 
  

- Den slagna vassen är slutligt omhändertagen eller om den återfinns lagrad i 
partiell deponi inom föreningens skötselområde? 

  
- Om vassen är slutligt omhändertagen, hur mycket har Din förening fått betala för 
att få vassen bortforslad och omhändertagen under 2015? 

  
- Vilken entreprenör har Din förening använt för att få vassen bortforslad och 
omhändertagen? 

  
- Är det någon som fortfarande inte är klar med detta arbete och finns det i så fall 
problem som måste  lösas för att få bort vassen? 
Vänligen kontakta mig via mail pia.prestel@hotmail.com  

  
- Vad är Dina samlade erfarenheter om vasslåtter 2015? 

 

Frågorna är av förpliktigande natur och måste ses mot bakgrund av, att de allra 

flesta medlemsföreningarna måste söka genom Kustmiljögruppen och Rune 

Franséns försorg nytt samråd/tillstånd för vasslåtter som avser perioden  

2016-2020. 

Presidiet kan enkelt konstatera, att ingen medlemsförening har hört av sig 

och/eller lämnat svar på de frågor som Pia P önskar få svar på. 

Pia P har nu inte enbart vasslåttern i sin göra-låda under det första halvåret 2016, 

utan fungerar även i rollen som Kustmiljögruppens t.f. ordförande varför 

presidiet ber om råd hur fortsättningen i detta ärende skall hanteras. 

Vid presidiets möte med Rune Fransén onsdagen den 20 januari meddelar även 

Rune Fransén, att arbetet med att söka nytt samråd avseende vasslåtter för 

perioden 2016-2020 kommer att ske enligt plan efter det att samtal skett med 

Henrik Karlsson, Länsstyrelsen i Kalmar län. 

mailto:pia.prestel@hotmail.com


Styrelsens samtliga ledamöter anser det synnerligen viktigt att de föreningar 

som har slagit vass under 2015 lämnar svar på de fem frågor som ordföranden 

har ställt i sitt mail till medlemsföreningarnas kontaktpersoner senast den 10 

februari 2016. 

Motivet till att de fem relevanta frågorna är viktiga har sin grund i att 

Kustmiljögruppen som paraplyorganisation för sina medlemsföreningar som 

klipper vass har tecknat ett samråd daterat den 20 mars 2015 med Bygg- och 

miljönämnden, Torsås kommun. I detta samråd regleras rättigheter och 

skyldigheter som är förpliktigande för ”aktörerna” och kan i värsta fall äventyra 

framtida vasslåtter utmed kustremsan om ifall att medlemsföreningarna inte 

fullföljer sina skyldigheter. 

Ledamöterna vill även till protokollet anföra och påminna om, att Torsås 

kommun har i sin långtidsbudget för år 2017 reserverat ekonomiska medel för 

inköp av en ny Truxor. Allt som stör och försvårar miljö- och vattenrelationerna 

mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen är inte på något sätt 

framåtsyftande för det vattenvårdsarbete som bedrivs ”för ett gott liv i en 

livskraftig kommun”. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Presidiet på styrelsens uppdrag på nytt skall skicka ut ett mail till 

medlemsföreningarna som klipper vass och be dem vänligen men bestämt 

besvara de fem frågor markerade med blå text i detta protokoll senast den 15 

februari 2016. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Presidiet redogör för, att redan den 4 februari 2016 d.v.s. 2 dagar efter det att 

protokollet justerats från styrelsens sammanträde den 25 januari 2016 sänder Pia 

Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande ut ett nytt mail till medlems- 

föreningarnas kontaktpersoner, som klipper vass och som finns i diariet med 

samma datum. 

2016-02-04 

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

ordförande med rubriken ” Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt 

på 2016-2020″. 

 

Nu äntligen händer det något och det reageras på ett positivt sätt ute i 

medlemsföreningarna med omgående svarsmail som finns i diariet och är 

klickbart enligt nedan. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf


2016-02-05 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, 

Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Vasslåtter 2015”. 

Med avsändare Roland Blomqvist, Södra Kärr Samfällighetsförening. 

2016-02-05 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, 

Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Vasslåtter-15”. 

Med avsändare Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening. 

2016-02-09 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida 
Stugägareförening med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet 
inställt 2016-2020” jämte en bifogad fil… 
# Beträffande ditt mail daterat 4 februari 2016. (PDF) 

2016-02-10 

Inkommer svarsmail (PDF) från Jaen Nilsson, Södra Ragnabo Miljöförening 

med rubriken ”Vasslåtter – erfarenheter 2015” jämte en bifogad fil 

# Södra Ragnabo…(PDF) 

2016-02-10 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo 

Kustvårdsförening med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet 

inställt på 2016-2020. 

 

2016-02-11 

Inkommer till sekretariatet svarsmail i mailbox (PDF) från nedan angivna 

avsändare med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt 

på 2016-2020. 

# Jan Ingmar Rosenblad, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening jämte 

bilagda handlingar. 

 

Presidiet kan konstatera, att när denna kallelse går ut till styrelsens ledamöter så 

saknas det fortfarande uppgifter från två medlemsföreningar från norr till söder, 

nämligen Gunnarstorps miljöförening och Björkenäs Stugförening enligt 

översänd information av Annika Persson-Åberg. 

Presidiet vill särskilt lyfta fram och fästa ledamöternas uppmärksamhet på det 

svar som inkommit från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening och som 

finns i diariet och är klickbart nedan. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vasslatter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vasslatter-151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Svar-ang-Ñende-vassklippning-till-Pia-Prestel-den-8-februari-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vasslatter-erfarenheter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vassl-Ñtter-2015-Erfarenheter-till-Pia-Miljoforeningen-Sodra-Ragnabo.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-20201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-insallt-pa-2016-2020.pdf


2016-02-09 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida 
Stugägareförening med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet 
inställt 2016-2020” jämte en bifogad fil… 
# Beträffande ditt mail daterat 4 februari 2016. (PDF) 

Med anledning av Järnsida Stugägareförenings svar genom Egon Bergman kan 

                  presidiet konstatera, att den slagna vassen fortfarande ligger kvar på sjöängarna i 

                Järnsida i strid mot det samråd som tecknats mellan Martin Storm, Torsås 

                 kommun och John Bräutigam, Kustmiljögruppen.  

 

                  Samrådshandlingarna som är klickbara nedan gicks igenom nogsamt och 

                diskuterades och kommenterades på ”Vårträffen 2015” den 9 maj 2015. 

# Till Torsås Kustmiljögrupps medlemsföreningar, följebrev till PM ”Vass-

slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås kommun och 

Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF) 

# PM Vass-slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås 
kommun och Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF) 

 

 Järnsida Stugförening genom Egon Bergman anser ”att det både är överraskande 

                 och anmärkningsvärt att man från er sida inte informerat om förändringar som 

                    gjorts efter de överenskommelser som tidigare träffats angående ”gemensam 

                 hämtning ” av vassen. Det underlättar ju inte heller det goda miljöarbetet. 

                Järnsida Stugägareförening har som målsättning att ta hand om vassen enligt 

                 ursprunglig beskrivning så snart som möjligt förutsatt att teknik och kostnad 

                   tillåter detta”. 

 Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel har i mail till Egon Bergman, 

                 Järnsida Stugägareförening meddelat, att hon omgående kommer att initiera en 

                utredning i aktuell fråga och ber att få återkomma så snart styrelsen har 

                 behandlat detta ärende och tagit ställning till i vad mån Kustmiljögruppens 

                 styrelse brustit i sitt informationsansvar gentemot Järnsida Stugägareförening.  

Presidiet hänvisar till § 16039 i detta protokoll, där det redogörs för vilka steg 

och åtgärder som presidiet redan vidtagit. 

Sekreteraren redogör för de handlingar, som finns i diariet och är inkomna efter 

              det att kallelsen utgått till styrelsens ledamöter. 

2016-02-14 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, 

Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 

2015 med siktet inställt på 2016-2020” – Gunnarstorps Miljöförening. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Svar-ang-Ñende-vassklippning-till-Pia-Prestel-den-8-februari-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-till-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupps-medlemsf-Âreningar-ang-vass-sl-Ñtter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-till-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupps-medlemsf-Âreningar-ang-vass-sl-Ñtter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-till-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupps-medlemsf-Âreningar-ang-vass-sl-Ñtter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-Vass.-Tors-Ñs-kommun-Kustmilj-Âgruppen.-2015-03-202.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-Vass.-Tors-Ñs-kommun-Kustmilj-Âgruppen.-2015-03-202.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Erfarenheter-av-vass-slatter-2015-Gunnarstorps-miljoforening.pdf


Efter det att även Gunnarstorps Miljöföreningen besvarat t.f. Pia Prestels mail 

daterat 2016-02-04 återstår nu endast Björkenäs Stugförening. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att presidiet får till uppgift att göra en sammanställning av de svar som 

inkommit från de medlemsföreningar som har klippt vass under 2015. 

 Att sammanställningen skall presenteras vid sammanträdet med styrelsen 

måndagen den 25 april 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 


