
 

 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 29 augusti 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Magnus Rosenborg i dennes bostad i Ragnabo. 

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 telefonsamtal med Ove Lindh 

                        

 

§ 16134 Utvärdering av ”Höstbål i Bergkvara för Östersjöns vatten” 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2016-04-25, § 16062 resp. 2016-05-30, § 16097. 

 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 30 maj 2016, § 16097 framkom 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” klockan 20.30 är… 

- 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. 

 

Styrelsen beslutar att 

 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”. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för inkommen/inkomna handlingar i diariet, som är 

klickbar/klickbara nedan. 

 

2016-06-01 

Inkommer mail 1 (PDF) och mail 2 (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”27 augusti”. 

 

2016-06-29 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare 

i Vattenrådet med rubriken ”Höstbål”. 

 

2016-07-01 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”Förslag på inbjudan 27 augusti” jämte en bifogad fil… 

# INBJUDAN till ”Höstbål för Östersjön”. (PDF) 

 

2016-07-06 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med rubriken ”Förslag på inbjudan 27 augusti”. 

 

2016-08-02 

Sekretariatet översänder till det nätverk av personer som prenumererar på 

Kustmiljögruppens Nyhetsbrev information om det kommande ”Höstbålet för 

Östersjön” lördagen den 27 augusti i Bergkvara hamn”… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Mail-1-27-augusti.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Mail-2-27-augusti.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Hostbal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Forslag-pa-inbjudan-27-augusti.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/INBJUDAN-HûSTBàL.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Forslag-pa-inbjudan-27-augusti.pdf


# via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, som inte 

erhållit tidigare utsänd information från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet. 

# via mail (PDF) till Kustmiljögruppens sponsorer/vänföretagare. 

# via mail (PDF) till exekutiva personer inom Torsås kommun, som inte 

erhållit tidigare utsänd information från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet. 

# via mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, 

myndigheter, företag samt övriga som är intresserade av Kustmiljögruppens 

verksamhet och som inte tidigare erhållit information från Pernilla Landin, 

sekreterare i Vattenrådet jämte en bifogad fil… 

# INBJUDAN till ”Höstbål för Östersjön”. (PDF) 

 

2016-08-03 

Inkommer svarsmail (PDF) från Ella-Britt Andersson, ordförande i SPF 

Seniorerna i Söderåkra/Bergkvara SPF-förening. 

 

2016-08-05 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, f.d. ordförande i 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Inbjudan till Höstbål för Östersjön lördagen 

den 27 augusti 2016”. 

 

2016-08-21 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”Planering inför Höstbål 2016”. 

 

2016-08-22 

Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”Planeringstankar inför Höstbål 2016”. 

2016-08-22 

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

Kustmiljögruppen med rubriken ”Höstbål 2016”. 

 

2016-08-23 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare 

i Vattenrådet med rubriken ”Planering av Höstbål”. 

 

2016-08-24 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”Höstbål – Kom och visa att du bryr dig om Östersjön!” 

 

2016-08-24 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Ove Lindh, ersättare i 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Höstbål 2016”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inbjudan-till-hostbal-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inbjudan-till-hostbal-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inbjudan-till-hostbal-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inbjudan-till-hostbal-ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/INBJUDAN-HûSTBàL.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Inbjudan-till-Hostbal-for-Ostersjon-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Inbjudan-till-Hostbal-for-Ostersjon.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Planering-infor-Hostbal-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Planeringstankar-infor-Hostbal-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Hostbal-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Planering-infor-Hostbal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Hostbal-kom-och-visa-att-du-bryr-dig-om-Ostersjon.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Hostbal-2016.pdf


2016-08-25 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med rubriken ”Återkoppling på utsänt material angående Höstbål 2016”. 

 

2016-08-25 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner och vänföretagare i och till Kustmiljögruppen med rubriken 

”Höstbål – kom och visa att du bryr dig om Östersjön lördagen den 27 

augusti 2016, klockan 19.00”. 

 

2016-08-25 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med 

rubriken ”Höstbål – kom och visa att du bryr dig om Östersjön lördagen den 

27 augusti 2016, klockan 19.00”. 

 

2016-08-26 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med rubriken ”Hösttal till Östersjön lördagen den 27 augusti 2016”. 

 

2016-08-28 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”Tack för all hjälp!”. 

 

Massmedia har via lokalpressen observerat Vattenrådets och Kustmiljögruppens 

initiativ till att tacka sommaren 2016 för allt den gav samt hälsa hösten 

välkommen och samtidigt fokusera på Östersjöns miljö genom att tända höstbål. 

 

Hösten hälsas med eldar, Östran 2016-08-20 (JPG) 

 

Höstbål tänds på Dalskär för Östersjön, Östran 2016-08-25 (JPG) 

 

 

Styrelsen har som vana att alltid utvärdera de aktiviteter som genomförs 

antingen i samverkan med andra aktörer eller i egen regi. 

 

Ordföranden vänder sig till ledamöterna och ber dessa att redogöra för sina 

tankar och reflektioner, som redovisas nedan. 

 

- 42 deltagare gick tipspromenad, åt korv och fick lyssna till hösttal av 

Kustmiljögruppens sekreterare. 

- Ny tradition som förhoppningsvis även genomförs till kommande år, men på 

annan/andra platser i Torsås kommun. 

- Höstbålet har en del gemensamma angreppspunkter med Bergkvaradagen, 

där möjlighet för de krafter som verkar för EU:s generationsmål skall kunna 

möta Torsås kommuns innevånare. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Aterkoppling-pa-utsant-material-angaende-Hostbal-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Hostbal-kom-och-visa-att-du-bryr-dig-om-Ostersjon-lordagen-den-27-augusti-klokcan-19.00.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Hostbal-kom-och-visa-att-du-bryr-dig-om-Ostersjon.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Hosttal-till-Ostersjon-lordagen-den-27-augusti.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Tack-for-all-hjalp-2016-08-27.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/08/Ostran20160820.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/08/Ostran20160825-1.jpg


- Massmedia noterat via två artiklar i lokalpressen att det genomförs ett 

höstbål i likhet med våra vattenvänner på Öland. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att redovisade tankar, reflektioner och erfarenheter skall ligga till grund för 

kommande års ”Höstbål”. 

 Att höstbålet skall vara med i kommande års verksamhetsplaner i samverkan 

med Vattenrådet 

 Att ärendet läggs till handlingarna. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 


