
 

 
 

                Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Måndagen den 23 januari 2017, klockan 18.00. 

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

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare  

Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

Kifle Yessab, tjänstgörande ersättare 

Anmält förhinder att delta 

Gunilla Berglund Hagström, ersättare 

Robert Briland, ledamot 

Hans Brohlin, ersättare 

Christer Johansson, ersättare 

Gunnar Larsson, ersättare 

Magnus Rosenborg, ledamot 

Jarl Sturesson, ledamot 

Övriga deltagande 

Bo Johnér, adjungerad ledamot  

 

 

 

§ 17007 Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” – lägesrapport 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2016-10-10, § 16169 resp. 2016-11-28, § 16209. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 28 november 2016, § 16209 framkom följande. 

 

 Carina Pålsson, sakkunnig vid vattenenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län, där 

               Carina P skriver i mail 2016-11-16, som finns i diariet med samma datum… 



 ”Arbetet med vik för vik är ganska vilande till efter årsskiftet, men preliminärt 

                   har vi valt ut Väsby fjärd samt Grisbäckens mynning + Löftaåns mynning, 

  eftersom där pågår större LOVA-projekt och det känns vettigt med en helhet. 

  Ev. kan vi lägga till ytterligare ett område. Inga vikar i Oskarshamn är utvalda i 

             detta projekt”. 

 

 Sekreteraren reflekterar över Länsstyrelsens svar utifrån föreslagna val och 

              prioriteringar i Vik för vik projektet – mot en renare Östersjökust, då 

                Torsås kommun, Vattenrådet och Kustmiljögruppen på nytt blivit uppmärk- 

                sammade även i detta regionala vattenprojekt. 

 Att få vara en aktiv part samt en del av det arbete för att öka takten och utveckla 

              samarbetet kring åtgärdsarbete längs Östersjökusten och bygga en kunskapsbank 

               för kustvattenåtgärder måste för oss som Kustmiljögrupp och ”vattennördar” 

               kännas både som en verklig utmaning och sporre. 

 Carina Pålsson lämnar dörren på glänt för ytterligare ett område, vilket gör att 

                  styrelsen måste ta ställning till om ytterligare en vik inom Torsås kommuns 

                  kustremsa – Kärrabo alternativt Björkenäs skulle kunna vara med och omfattas 

                  av/ingå i Vik för vik projektet. 

 

2016-11-22 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo 

Kustvårdsförening med rubriken ”KALLELSE till ordinarie styrelsemöte med 

Kustmiljögruppen måndagen den 28 november 2016”. 

Av inkommen handling i diariet 2016-11-22 skriver Gunnar Larsson, Kärrabo 

Kustvårdsförening… 

”På styrelsemötet kom vi överens om, att vi avvaktar med beslut tills vi har fått 

mer information från Pernilla”. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Sekreteraren går igenom inkommen handling i diariet. 

2017-01-10 
Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten vid 
Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Vik för vikprojektet Grisbäcken – 
mot en friskare Östersjökust”. 

Carina P skriver och av mailet framgår… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Re-Kallelse-till-ordinarie-styrelsesammantrade-2016-11-28.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Vik-for-vikprojektet-Grisbacken-mot-en-friskare-Ostersjokust.pdf


Att de övriga länsstyrelserna inom projektet vik för vik kommer till Kalmar den 

10 januari 2017 och vi ska starta upp projektet på riktigt i dagarna två. Därefter 

kommer jag att återkomma till er med förslag på några datum. Vi får se hur 

vädret blir, men det kanske inte är en nackdel att det är lite fruset. Innan jul gick 

jag nästan ner mig i gyttjan i mynningsområdet. Vid vår kommande gemen- 

samma träff på plats i Grisbäcken tar jag ev. med mig någon kollega. 

Under överläggningen kan sekreteraren meddela ledamöterna, att det skett en 

återkoppling från Pernilla Landin via mail 2016-01-23, som finns i diariet med 

samma datum, där hon skriver… 

 Jag har inte kontaktat Kärrabo ännu. Har ingen vidare information om 

projektet, men jag kontaktar dem så snart jag vet något. Pernillas svarmails 

skall ses mot bakgrund av Gunnar Larsson mail 2016-11-22, då styrelsen för 

Kärrabo Kustvårdsförening avvaktar med vidare beslut (om deltagande i vik 

för vikprojektet, sekreterarens anmärkning) tills de erhållit mer information 

från Pernilla Landin, 

 Sekretariatet väntar på ytterligare information från Carina Pålsson, 

vattenenheten vid Länsstyrelsen, när hon själv och en ev. kollega skall 

besöka Grisbäcken på plats. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att detta ärende skall vara med på kallelserna till styrelsemöten under 2017. 

 Att sekreteraren får i uppdrag att informera övriga styrelseledamöter, när 

Carina Pålsson kommer och besöker Torsås, så att de ledamöter som har 

intresse av att delta och förvärva kunskaper om, vilka vattenåtgärder som 

kan tänkas och vidtas i Grisbäcken mynningsdelta, kan närvara. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag 

 


