
 

söker ordförande, sekreterare och kassör 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                     Till vänster Pia Prestel, t.f. ordförande              Till höger Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 

Vårt uppdrag som ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse närmar sig nu raskt sitt slut efter en 

intressant, stimulerande och engagerande period, då vi lämnar våra olika uppdrag efter sex års 

arbete på årsmötet i april månad 2017, varför Kustmiljögruppen söker våra efterträdare. 

Vi ser gärna att Kustmiljögruppen återvänder till sina rötter och den tidigare verksamhet som 

präglades utifrån ett underifrån perspektiv, som kännetecknades av en ideell och starkt idé- 

samt medborgardriven vattenförvaltning. 

Representanter för kustmiljöföreningarna ser gärna att Kustmiljögruppen, som en av sina 

viktigaste uppgifter har… 

 

att agera som obunden och sakkunnig miljödebattör i lokala, regionala och nationella fora, 

vilket möjliggör exponering av Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och agenda i press, 

radio, TV och sociala medier. 

att återkommande arrangera miljökonferenser i ett aktuellt miljöämne som berör kust-, grund-, 

och ytvattnet med deltagande av allmänhet och exekutiva personer från lokal, regional och 

nationell nivå. 

att genom goda kontakter med kustmiljöföreningarna stimulera dessa till lokala vattenmiljöinsat- 

ser i samverkan med kommunen. 
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Huvuddragen i Kustmiljögruppens verksamhet och inriktning förverkligas genom att de tre 

exekutiva ledamöterna i styrelsen… 

 

- Är boende inom Torsås kommuns gränser och/eller har genom sommarboende eller annan 

förankring en ”stark anknytning till kommunen”. 

- Är beredda att ställa upp ideellt för en starkt idé- och medborgardriven vattenförvaltning i 

Kustmiljögruppens namn och verksamhet. 

- Är beredda att representera kustmiljöföreningarna i kustmiljöärenden både lokalt, regionalt 

och nationellt. 

- Är beredda att  leda planeringen och genomförandet av miljökonferenser av olika storlek på 

kommunal, lokal och regional nivå. 

Du som är intresserad utav något av nämnda uppdrag ordförande, sekreterare eller kassör eller 

känner någon i din närhet som Du vet vill ta på sig uppgiften, att bära stafettpinnen vidare kan 

med förtroende kontakta vår nuvarande t.f. ordförande Pia Prestel på telefon 070 770 62 90 

eller E-post pia.prestel@kutmiljogruppen.org  

På vår hemsida www.kustmiljogruppen.org hittar du information om våra tankar, mål, visioner 

och agenda. 

Kustmiljögruppen finns nu även på Facebook med adress… 

https://www.facebook.com/kustmiljogruppen/ 

 

 

Vi väntar med spänning på ett mail eller telefonsamtal från dig! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Bild: Vy sedd från Bergkvara hamn med magisk utsikt mot Garpens fyr och navigationssegling på väg 

          mot Stenskär samt klubbstugan i Bergkvara Båtklubb – båda medlemsföreningar i Kustmiljögruppen. 
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