
 

 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 30 maj 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Lena Peribert i dennas bostad i Fastlycke/Söderåkra. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                  Lena Peribert, kassör 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via mail 2016-05-27 

 

 

                        

§ 16097 Höstbål i Bergkvara för Östersjöns vatten 

Vid styrelsen sammanträde den 25 april 2016, § 16062 framkom följande. 

 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet har vid samtal med Pia Prestel,  

t.f. ordförande i Kustmiljögruppen tagit upp en idé om, att tända ”höstbål” i 

Bergkvara för Östersjöns vatten, en idé som kommer från Kalmarsunds- 

kommissionen, om att genomföra något gemensamt vid ett visst tillfälle. 

 Sekreteraren har vid ett tillfälle 2013-08-31 upplevt att tända ett ”höstbål” i 

                Stora Rör, där det informerades om, att det traditionsenligt tänds höstbål i 

                  hamnar kring hela ön tillsammans med de lokala samhällsföreningarna. 

Information gavs om att, höstbål, vårdkasar eller forneldar har tänts sedan en 

lång tid tillbaka i både Finland, de baltiska staterna och norra Sverige för att 

ta farväl av sommaren och hälsa hösten välkommen under de sista dagarna 

augusti.  



När Åbo var Europas kulturhuvudstad, 2011, tog de initiativ till att sprida 

traditionen runt vårt innanhav och att ha Östersjöns miljö i fokus. 

 Eldarna brukar tändas i skymningen runt klockan 20.30, där man kan njuta av 

               den sprakande elden i sensommarkvällen, äta t.ex. sillamackor på Dalskärs 

              Sjökrog eller varför inte njuta av grillad korv på Stenskär. 

 Givetvis finns representanter från Vattenrådet och Kustmiljögruppen på plats i 

              Bergkvara småbåtshamn för att berätta om allt det arbete som bedrivs för att 

                 uppnå EU:s miljömål för vår kust och våra tre vattendrag. 

 Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet som är klickbar nedan. 

2016-04-13 

Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare 

i Vattenrådet med rubriken ”Aktiviteter i Vattenrådet under våren och hösten 

2016”. 

 

Tanken är att det på sikt skall tändas ”höstbål” utmed kustremsan i Torsås 

kommun, men att det under 2016 genomförs ett pilotprojekt i Bergkvara för att 

möta allmänhetens respons. 

Ove Lindh förankrar tanken hos Bergkvara Samhällsförening och Pernilla 

Landin gör en affisch/poster till Bergkvaradagen den 5 maj 2016, där 

Kustmiljögruppen finns representerad med sitt informationsstånd. 

 Samtliga deltagare tycker det är värt att prova idén. 

 Styrelsen beslutar att 

 Detta ärende skall vara med på kallelsen till styrelsens sammanträde 

måndagen den 30 maj 2016. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Sekreteraren informerar ledamöterna att Pernilla Landin har semester under  

                   veckorna 28 – 32, vilket till viss del onekligen kan påverka planeringsarbetet. 

 Aktiviteter som det förs tankar och diskussioner kring är förutom att tända 

              ”höstbålet” är… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Aktiviteter-i-Vattenradet-under-varen-och-hosten-2016-1.pdf


- Vattenaktiviter såsom snorkling för att titta på kransalger utanför Dalskärs 

badplats ev. under medverkan av Jonas Nilsson, Lnu. 

 

- Tippspromenad med betoning lagd på vatten och i anslutning till Stenskär. 

 

- Korvgrillning som skapar gemenskap och ger tillfälle till meningsutbyte och 

information. 

  

- Fånga svartmunnad smörbult i samverkan med Torsås sportfiskeklubb och 

berätta om hur denna nya invasiva fisk skapar problem. 

 

- Och mycket mer som arbetsgruppen får ta tag i. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att det tillsätts en arbetsgrupp bestående av Pernilla Landin, Pia Prestel och 

Magnus Rosenborg som under sommaren får i uppdrag, att utarbeta ett 

program som skall presenteras fortgående via mail till styrelsens ledamöter 

och att beslut skall/kan tas ”ad capsulam”. 

 

Styrelsen besluta 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 


