
1 

 

 

 

Tillägg till styrelsens förslag till dagordning under § F1618d med rubriken 

”Leif Lindberg, grand old man inom Kustmiljögruppen tillika kontaktperson för 

medlemsföreningen Bergkvara hembygdsgille ger sina tankar om 

Kustmiljögruppens riktning inför framtiden” 

 

Bakgrund/inledning 

Leif Lindberg ger till de deltagande ledamöterna på föreningsstämman en historisk exposé 

över snart två decennier baserad på ett aktivt deltagande i Kustmiljögruppens verksamheter 

och beslutande organ. 

Leif L lyfter särskilt fram den stora och samlade kunskap om och i miljöfrågor som har 

funnits under snart 20 år i styrelsen och de medlemsföreningar tillika miljöföreningar som 

utgör själva kroppen i Kustmiljögruppens verksamhet. 

Ett tydligt exempel på denna samlade miljökunskap var onekligen den Kustvårdsplan (KVP) 

där Kustmiljögruppen under hela utredningsarbetet och framtagandet av KVP:n var en aktiv 

och tongivande part fram till verkställighet 2005, då planen antogs av den politiska 

församlingen i kommunfullmäktige. 

Leif L ställer själv frågan, men vart tog det politiska stödet vägen och ger själv sitt svar 

”jobba bara på ni, så får vi politiker ta ställning till vad som kan och ska göras när de olika 

projekten ser dagens ljus”. 

 

Frågeställningar 

Kan man anse att dagens verksamhet är legitimerad, då endast 4 medlemsföreningar av totalt 

19 är representerade på föreningsstämman? 

Är det skäligt att dagens arbetsvolym över tid är rimligt för styrelsen? 

Arbetar Kustmiljögruppens styrelse med rätt saker? 

Enligt Leif L så är svaren på de tre frågorna ovan – ett klart och tydligt nej! 
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Reflektioner 

Leif L ger bilden av Kustmiljögruppen som genom sin styrelse är en ”springpojke” i 

systemen, en ”doer” som mer eller mindre själv tar ansvar för och genomför vattenprojekt, 

emedan den politiska nivån i Torsås kommun ”har abdikerat” från sin uppgift som 

verkställande organ för att genomföra och nå EU:s vattendirektiv. Här är generationsmålet det 

helt övergripande, enligt principen ”att det är den aktör som smutsar ner, som bär det fulla 

ansvaret och därmed även ska betala för sin miljöförstörande verksamhet”. 

Leif L anser vidare att Kustmiljögruppen omgående borde lämna Vattenrådets styrelse i 

Torsås kommun, då det på ett menligt sätt både naggar Kustmiljögruppens trovärdighet och 

agenda i kanten samt att de olika intressekonflikter som uppstår i Vattenrådet genom olika 

representerade aktörers egenintressen är en ”kvarnsten” och blir därför direkt förödande för 

vattnets avgörande betydelse ”före ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

Kustmiljögruppen har naturligt helt andra ambitioner än de i Vattenrådet, som representerar 

”nersmutsarna” av vår kustmiljö. 

Att prata sig fram till miljöåtgärder, som har en storleksordning som skulle påverka 

kustmiljön, har visat sig vara precis så omöjligt som kunde befaras i en institution utan 

maktmedel. 

Förslag till åtgärder 

Leif L är av den bestämda uppfattningen, att Kustmiljögruppen som sin främsta uppgift har att 

vara pådrivande kvalificerat kritisk och att agera som sakkunnig, ifrågasättande miljödebattör 

genom opinionsbildning i olika fora för att Sveriges nationella miljömål skall nås från tid till 

annan angiven tidsram inom Kustmiljögruppens verksamhetsområde, vilket möjliggör 

exponering av Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och agenda genom av förenings- 

stämman godkänd verksamhetsplan. 

Det är Kustmiljögruppens skyldighet enligt av vad som sagts ovan, att med både kunskap och 

intresse för uppdraget, att såsom pådrivande miljödebattör ”trycka på” där det finns en 

framgångsmöjlighet i alla vattenfrågor på bred front. Leif L lyfter särskilt fram som ett tydligt 

exempel John Bräutigams (f.d. ordförande i Kustmiljögruppen 2014-2015) remissvar på 

Torsås kommuns VA-plan. 

Nämnda och sagda föreslagna arbetssätt ersätter därmed det gigantiska verkställighetsarbete i 

samverkan, som nu är rådande och genomförs av Kustmiljögruppen. 

Att oavsett vad som framgår i EUs direktiv i vattenfrågor till medlemsländerna lägga ned 

Vattenrådet i Torsås kommun, som idag representerar den medborgardrivna ideella 

vattenförvaltningen och ersätta Vattenrådet och hänföra de frågor som här behandlas till det 

politiska forat Bygg- och miljönämnden. 

Av föreningsstämman antagen verksamhetsplan för 2017 med plan för 2018-2019 enligt 

paragraf F1616 måste därför efter Vårträffen 2017 i maj månad kraftigt revideras och 
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fokuseras i enlighet med de tankar som redovisats ovan under denna rubrik. 

 

Resultat 

Leif L anser, att genom att ”göra om och göra rätt” enligt föregående rubriktext så kommer… 

 … Legitimiteten för Kustmiljögruppens arbete att öka och därmed intresset bland 

medlemsföreningarna, att delta i de aktiviteter som styrelsen inbjuder till. 

 … Det arbete som lagts ner av tidigare styrelser kunna vidmakthållas.  

 … Kustmiljögruppens styrelse att arbeta med rätt saker. 

 … Arbetsvolymerna påtagligt att minska för styrelsens ledamöter. 

 … Även frågorna under rubriken frågeställning på sidan ett att vara besvarade. 

 

Av sekreteraren gjorda anteckningar från föreningsstämman lördagen den 29 oktober 2016, 

som granskats och godkänts av Leif Lindberg. 

 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

Sekreterare/enligt uppdrag 

 

 


