
 

 
 

 

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 

                        

 

§ 16137 Vasslåtter 2016 

 

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet, som är klickbara nedan, 

och som i sin tur ligger till grund för de två kommande beslutsparagraferna… 

 

§ 16138 Reaktiverat medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp avseende 

                   Djursviks Stugförening fr.o.m. 2016-07-01. 

§ 16139 Bekräftelse på nytt medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp avseende 

                                   Påbonäs. 

 

2016-06-07 

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

Kustmiljögruppen med rubriken ”Samråd vasslåtter Påbonäs”.  

2016-07-04 
Sekretariatet översänder mail (PDF) till ordförandena i KMG:s 
medlemsföreningar med rubriken ”Viktig information till 
medlemsföreningarna i KMG:en som klipper vass inför 
vassklippningssäsongen 2016”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Samrad-vasslatter-Pabonas.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Viktig-information-till-medlemsforeningarna-i-KMGen-som-klipper-vass-1.pdf


2016-07-05 
Sekretariatet översänder mail (PDF) för kännedom till styrelsens samtliga 
ordinarie ledamöter och ersättare samt föreningens revisorer och Pernilla 
Landin, sekreterare i Vattenrådet från Eibert Johansson, ordförande i 
Järnsida Stugägareförening med rubriken ”Viktig information till 
medlemsföreningarna i KMG:en som klipper vass inför 
vassklippningssäsongen 2016. 
 
2016-07-09 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Vass-slåtter schema!” 

2016-07-14 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Påbonäs Stugförening- vassklippning/ny 
medlemsförening jämte tre bifogade filer… 
# Undertecknat samråd som avser vassklippning och omhändertagande av 
vass mellan Torsås kommun och Torsås Kustmiljögrupp. (PDF) 
# Länsstyrelsens beslut 2016-04-28 angående vassklippning utmed 
kustremsan i Torsås kommun. (PDF) 
# Karta över Påbonäs kustremsa där vassklippning sker 2016. (PDF) 

2016-07-26 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Eric Johansson, Påbonäs 
Stugförening med rubriken ”Vassklippning Påbonäs”. 

2016-07-27 
Inkommer mail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 
Kustmiljögruppen där det framkommer, att Påbonäs Stugförening via sin 
sekreterare Kerstin Hansson önskar få medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp 
samt att Påbonäs Stugförening genom beslut på årsmötet 2016-07-24 
kommer att delta i Torsås kommuns vassröjning enligt karta med 
beteckningarna d och e jämte en bifogad fil… 
# Karta över Påbonäs Stugförenings kustremsa där det kommer att klippas 
vass under 2016. (PDF) 
 
2016-07-27 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 
Kustmiljögruppen i ärendet ”Utmarkering på karta vilka bokstäver som tillhör 
Kroka 4:16 för vilka områden där vass kommer att klippas under 2016” 
jämte en bifogad fil… 
# Karta över Djursviks Stugförenings kustremsa där det kommer att klippas 
vass under 2016. (PDF) 
 
2016-07-28 
Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen översänder brev (PDF) till 
Mattias Pettersson, markägare till fastigheten Kroka 4:16 med begäran om, 
att de områden inom Djursviks Stugförening där vass skall klippas anges 
med de små bokstäver som förekommer på översänd kartbild jämte en 
bifogad fil… 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Viktig-information-till-medlemsforeningarna-i-KMGen-som-klipper-vass-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vass-slatterschema.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Pabonas-Stugforening-vassklippning-ny-medlemsforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Skannad-med-en-Xerox-flerfunktionsenhet-slutligt-samrad-vass-slatter-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Skannad-med-en-Xerox-flerfunktionsenhet-slutligt-samrad-vass-slatter-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/525_2867_16-Vassklippning-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/525_2867_16-Vassklippning-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karta-Pabonas-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vassklippning-Pabonas-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Medlemsskap-Vassrojning-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karta-Pabonas-vassklippning-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karta-Pabonas-vassklippning-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karta-over-Djursviks-Stugforening-med-omraden-dar-vass-skall-klippas-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karta-Pabonas-vassklippning-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karta-Pabonas-vassklippning-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Hej-Mattias-Pettersson-Djursviks-Stugforening.pdf


# Karta över Djursviks Stugförenings kustremsa där det kommer att klippas 
vass under 2016. (PDF) 
 
2016-08-03 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Mattias Pettersson, markägare till 
Kroka 4:16 inom Djursviks Stugförening med rubriken ”Karta”. 
 
2016-08-15 
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Assar Johansson, förare av 
Truxormaskinen med rubriken ”Hur går det med vassklippningen?” 
 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Av de inkomna handlingarna i diariet ses tydligt hur en kaskad av åtgärder  

måste vidtas under juli månad 2016 av presidiet, då sekreteraren vid genomgång 

av det - Kartmaterial (PDF), som beslutet/samrådet från Länsstyrelsen innehöll 

föreningar/samfälligheter som inte var medlemmar i Kustmiljögruppen.  

På nytt tar Pia Prestel med kraft, energi och beslutssamhet tag i problemet med 

att försöka hitta representanter/kontaktpersoner/styrelseledamöter för de två 

aktuella föreningarna för att om möjligt knyta föreningarna till 

Kustmiljögruppen som fullvärdiga medlemmar för att undvika ett exkluderande 

av de två aktuella föreningarna av vassklippning under säsongen 2016. Detta 

mot bakgrund av, att det är Kustmiljögruppen som för sina medlemsföreningar 

anhållit om och erhållit tillstånd/beslut angående vassklippning på flertalet 

fastigheter, Torsås kommun enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 2016-04-28. 

Pia Prestels målmedvetna arbete leder till framgång både för Kustmiljögruppen 

och de två numera medlemsföreningarna Djursviks Stugförening och Påbonäs 

Stugförening, vilket framgår av handlingar i diariet… 

2016-07-28 
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Stefan Bernhardsson, ordförande i 
Djursviks Stugförening med rubriken ”Reaktiverat medlemskap i Torsås 
Kustmiljögrupp fr.o.m. 2016-07-01” – se paragraf 16138 i detta protokoll. 
 
2016-07-28 
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Kerstin Hansson, sekreterare 
i Påbonäs Stugförening med rubriken ”Bekräftelse på medlemskap i Torsås 
Kustmiljögrupp fr.o.m. 2016-07-01” – se paragraf 16139 i detta protokoll. 

Av vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Assar Johansson, förare av 

Truxormaskinen 2016-08-15  framkommer att följande fyra föreningar har fått 

sin vass klippt från söder till norr… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karta-Pabonas-vassklippning-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karta-Pabonas-vassklippning-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Karta.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Hur-gar-det-med-vassklippningen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/06/Utgava-2-Kartmaterial-till-anmalan-for-samrad-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bekraftelse-pa-medlemsskap-i-Torsas-Kustmiljögrupp-fr.o.m.-2016-07-01-Pabonas-Stugforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Hur-gar-det-med-vassklippningen.pdf


# Södra Kärr Samfällighetsförening 

# Järnsida Stugägareförening 

# Björkenäs Stugförening 

# Norragårdens Samfällighetsförening. 

Av inkommit mail från Eibert Johansson, ordförande i Järnsida Stugägare- 

förening 2016-07-05, som finns i diariet med samma datum drar nu presidiet den 

positiva slutsatsen, eftersom vassen är slagen, att de även i en framtid har för 

avsikt att vara en medlemsförening i Kustmiljögruppen. 

Presidet föreslår styrelsen att besluta 

 Att med hänvisning till såväl uppdaterat/reviderat samråd med Torsås 

kommun avseende vassklippning och omhändertagande av vass såväl som 

att det är f.n. Assar Johansson, förare av Truxormaskinen som skall vara 

koordinator för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av 

vassklippnings säsong 2016, ta bort Pia Prestels arbetsuppgifter som 

Kustmiljögruppens koordinator för vassklippning från det arbetsschema som 

gäller för styrelsens interna arbete. 

 Att ge sekreteraren i uppdrag att på hemsidan justera Pia Prestels 

arbetsuppgifter enligt beslutsstycket ovan. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Viktig-information-till-medlemsforeningarna-i-KMGen-som-klipper-vass-2016.pdf

