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Vi kämpar oförtrutet vidare! 

Med dessa fyra enkla, men starkt värdelad- 

dade ord kunde föreningsstämman den 29/10 

återigen se ljuset i tunneln, trots att valbered- 

ningen misslyckats i sin uppgift, att rekrytera 

en beslutsför styrelse för det kommande verk- 

samhetsåret 2017. ”Vi” är Pia Prestel, Lena 

Peribert och Kåge Eklund, som erhöll ett nytt 

tidsbegränsat förordnande av stämman fram 

till Vårträffen, dock längst till den 30/4 2017.  

           

Bakgrunden till mitt, Lenas 

och Kåges ställningstagande 

att ställa upp för ytterligare 

fyra månader var och är, att 

visa och ta ansvar för alla de 

intressanta och viktiga upp- 

gifter som onekligen ligger framför Kustmiljö- 

gruppen under verksamhetsåret 2017. 

Kustmiljögruppen finns nu på Facebook! 

Ännu ett steg har tagits för att öka återkopp- 

lingen med våra läsare, då Kustmiljögruppen i 

medio december månad 2016 finns på Face- 

book. Nu i inledningsskedet kommer det att 

handla mycket om, att nå ut med sidan för att 

möjliggöra exponering av Kustmiljögruppens 

tankar, mål, visioner och agenda, vilket bäst 

görs genom att vi bjuder in våra vänner till att 

”gilla sidan”, vilket du gör på länken 

https://www.facebook.com/kustmiljogruppen

/ Allt som skrivs och görs i Kustmiljögruppens 

namn vad avser den medborgardrivna ideella 

och idédrivna vattenförvaltningen i Torsås 

kommun kommer att finnas på Facebook, så 

att ni alla kan ta ställning till och ge syn- 

punkter på vårt arbete och vår arbetsriktning 

inför framtiden ”för ett gott liv i en livskraftig 

kommun”. Rekryteringen av bland annat ny 

ordförande till styrelsen kommer därför att 

prövas via sociala medier. 

Det år som snart ligger bakom oss, händelser!  

2016 blev det första år som jag hade ansvaret 

för samt förmånen, att hålla i ordförandeklub- 

ban i Kustmiljögruppen. Ett ideellt arbete som 

präglats av många sömnlösa nätter, men även 

glädje, skratt och starka positiva samt viktiga 

vattenupplevelser i samverkan med Pernilla 

Landin som är vattenprojektansvarig i Torsås 

kommun tillika sekreterare i Vattenrådet. 

  

Vik för vik – mot en friskare Östersjökust är 

ett nytt vattenprojekt som Kustmiljögruppen 

deltar i, i första skedet fram till 2018. Det är 

länsstyrelsen i Södermanlands län som sam- 

ordnar projektet för alla kustlän från Blekinge i 

söder till Stockholm i norr. Projektet är att öka 

takten och utveckla samarbetet kring åtgärds- 

arbetet längs Östersjökusten och bygga en 

kunskapsbank för kustvattenåtgärder – vilket 

var det signum för de vattenkonferenser som 

genomfördes i Torsås under åren 1999-2007. 

Syftet är även att projektet ska gå vidare och 

att åtgärder ska genomföras i några utvalda 

vikar. Länsstyrelsen i Kalmar län har prelimi- 

närt valt ut Väsby fjärd, Grisbäckens mynning 

samt Loftaåns mynning, eftersom där pågår 

större LOVA-projekt. Det är för Kustmiljögrup- 

pens del både en reell utmaning och ytterst 

stimulerande, att få vara en aktiv part och 
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utgöra en del av den processen för att öka 

takten och utveckla samarbetet kring vatten- 

åtgärder längs Östersjökusten. Allt i syfte att 

bygga en kunskapsbank för framtida strate- 

gier.  

 

Planer för ett nytt vattenprojekt i Kärrabo. 

Detta vattenprojekt är ett delprojekt av den 

förstudie om vattenförbättrande åtgärder som 

genomfördes av Kustmiljögruppens presidium 

under hösten 2014 och 2015. Christian 

Lindström, Torsås kommuns park- och gatu- 

chef skriver i mail ”jag har blivit briefad kring 

det förslag som ligger gällande förbättring av 

vattenkvaliteten. Lösningen skulle utgöras av 

någon slags lågvarvspump som hjälper till att 

flytta havsvatten till den södra sidan av udden, 

om jag förstått det rätt”. Vid arbetsmötet i 

början av november 2016 framgår att Torsås 

kommun ser positivt på själva idén och att 

projektet i sig inte torde vara speciellt tekniskt 

komplicerat och kostnadskrävande. I investe- 

ringsbudgeten för 2017 finns även upptagit 

andra åtgärder för tekniska faciliteter såsom 

upprustning av befintliga omklädningshytter. 

Min uppfattning är att projektet har goda möj- 

ligheter att ske under 2017, inte minst mot 

bakgrund av att Roland Swedestam är både 

ordförande i Vattenrådet och tekniska nämn- 

den. 

Slutredovisning av projektet ”Magasinering 

och fördröjning – ett helhetsgrepp i Torsås. 

En broschyr har tagits fram av Pernilla Landin 

där man sammanfattar projektets åtgärder. 

”Slutsatsen av projektet är att vi har genom- 

fört vad vi lovade, men det tog 9 extra måna- 

der och kostade lite mer än beräknat.”  

”Vi har haft många som varit intresserade av 

projektet och flera vandringar har genom- 

förts”. ”Samverkan, kommunicering och 

engagemang har varit avgörande för att få till 

projektet”. Detta betonas flera gånger både i 

broschyren och i rapporten och dess underlag. 

”Projektet hade inte varit lika lyckosamt, om 

det lokala engagemanget saknats”. ”Vatten- 

rådet och Kustmiljögruppen är några av de 

föreningar och organisationer som vi sam- 

verkat och arbetat aktivt med”. 

 

# Sammanställning av projektet ”Magasinering 

och fördröjning – ett helhetsgrepp genom 

Torsås samhälle”. (PDF) 

# Torsåsån en tillgång i Torsås samhälle – idéer 

och visioner. (PDF) 

 

Ur kalendariet 

16/2 Presidiet deltar i kurs om vad man får 

göra i vatten legalt sett 18.00–20.00 i Visse- 

fjärda arrangerat av Lyckebyåns vattenråd 

15/3 Workshop om framtidens vattenarbete 

på Länsstyrelsen i Kalmar 13.00–18.00.  

20/4 Presidiet deltar i en Heldagskonferens – 

Våtmarksseminarium i Lilla Böslid, Halmstad 

arrangerat av Jordbruksverket på uppdrag av 

Vattenrådet. 

10/5 Heldagsseminarium om att ”skydda och 

bevara våra viktiga vikar” arrangerat av Lnu, 

Länsstyrelsen och Stockholms universitet.  

2/6 Kustmiljögruppens presidium deltar i kust- 

miljödag i Västervik, på uppdrag av 

Vattenrådet.  

27/8 Vattenrådet och Kustmiljögruppen ge- 

nomför i samverkan ett första Höstbål där vi 

hälsar hösten välkommen, men framför allt 

markerar hur illa det egentligen står till med 

vårt innanhav Östersjön.  

Till sist från en vattenvän till er alla… 

En riktigt God Jul och 

ETT GOTT Nytt År!!! 

Pia Prestel 
0707-70 62 90 
pia.prestel@kustmiljogruppen.org 
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