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Förvaltningsberättelse för Torsås Kustmiljögrupp 

Styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp, i fortsättningen benämnd som ”Kustmiljögruppen”,  

får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2016 omfattande tiden från och med den 

1 januari 2016 till och med den 31 december 2016.  

Föreningen har i enlighet med stadgar och föreningsregistret i Torsås kommun sitt säte i 

Bergkvara, Torsås kommun med adress Södra Kärr 506, 385 98 Bergkvara. 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Det genomgående temat för verksamhetsåret under 2016 har varit och som framgår av 

hemsidans första sida … ”att Kustmiljögruppen genom sina medlemsföreningar med kraft, 

noggrannhet och entusiasm har verkat för att de nationella miljömålen för vatten och 

vattenmiljöer på sikt skall nås ur ett flergenerationsperspektiv inom verksamhetsområdet
1
. 

Styrelsen har genom nätverksbyggande samt informations- och kunskapsspridning med en 

tydlig målbild, agerat genom ett förtroendefullt arbetssätt och transparant samverkan i 

lokala, och regionala fora.  

 

 

Föreningens ändamål, enligt 2:a paragrafen i stadgarna fr.o.m. 2015-01-01 

Kustmiljögruppen skall vara en opolitisk och icke religiös,  

oberoende och fristående ideell förening för de ideella medlems-/ 

kustmiljöföreningarna i Torsås kommun och i sin funktion som  

paraplyorganisation ha/äga föreningarnas mandat, att agera i  

lokala, regionala och nationella fora för att Sveriges nationella  

miljömål skall nås från tid till annan angiven tidsram inom  

verksamhetsområdet (se fotnot nedan) och som antagits som  

medlemmar i Kustmiljögruppen.                                                     Bild: Djursvik sommaren 2016 

                                                           
1
 Verksamhetsområdet lokalt är Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens avrinningsområden från 

inland till kust i synnerhet, men även regionalt med Kalmarsund i fokus samt nationellt Östersjön i allmänhet. 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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Föreningens uppgifter, enligt 3:e paragrafen i stadgarna fr.o.m. 2016-10-28 

Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom… 

03.01 … det mandat som styrelsen erhåller av medlems-/kustmiljöföreningarnas valda                                                         

representanter vid den årligt återkommande föreningsstämman och/eller årsmötet, 

 

03.02 … att som sin främsta uppgift agera som sakkunnig ifrågasättande miljö- 

debattör i olika fora för att Sveriges nationella miljömål skall nås från tid till  

annan angiven tidsram inom vårt verksamhetsområde, vilket möjliggör expone- 

ring av Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och agenda genom av  

föreningsstämman godkänd verksamhetsplan, 

03.03 … att arrangera vartannat år en lokal miljökonferens i ett aktuellt miljöämne 

som berör de tre åarnas avrinningsområden i Torsås kommun samt kust-, grund, 

och ytvattnet inom vårt verksamhetsområde med deltagande av exekutiva personer från lokal, 

regional och nationell nivå, 

03.04 … att efter beslut av Kustmiljögruppens styrelse vara representerad i och aktivt 

medverka i lokala och regionala styr- och samverkansgrupper inom och för miljö, klimat och 

energi samt vattenmiljöarbete, 

03.05 … att efter inbjudan och beslut av Kustmiljögruppens styrelse delta i och/eller med 

verka i konferenser, symposier och utbildningsdagar på lokal, regional samt nationell nivå, 

03.06 … årligen arrangera en vår- och höstträff för medlems-/kustmiljöföreningarna i Torsås 

kommun, 

03.07 … att arrangera och medverka vid informations- och  

utbildningstillfällen för medlems-/ kustmiljöföreningarna, 

03.08 … att efter framställan från medlems-/kustmiljöföre- 

ningarna och efter beslut av Kustmiljögruppens styrelse  

samordna och göra prioriteringar bland planerade lokala                 Bild tagen från nätet 

vattenmiljöinsatser inom Torsås kommun, 

03.09 … att efter framställan från medlems-/kustmiljöföreningarna och efter beslut av 

Kustmiljögruppens styrelse medverka vid föreningarnas kontakter med lokala myndigheter, 

institutioner och organisationer vad avser deras insatser för lokala vattenmiljöinsatser inom 

Torsås kommun, 

03.10 … annan verksamhet som främjar Kustmiljögruppens ändamål och uppgifter. 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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Uppdatering av föreningens stadgar vad avser § 08 – ”Styrelsen” och § 12 

”föreningsstämman”. 

I samband med föreningsstämman lördagen den 29 oktober 2016 med Kustmiljögruppens 

medlemsföreningar så bad styrelsen föreningsstämman, att konfirmera det förslag som 

kommit från valberedningen, om att göra viktiga dynamiska justeringar i paragraferna 08 och 

12 i föreningens stadgar. 

Motivet för valberedningens förslag var, att valberedningen trots intensivt och målmedvetet 

arbete under 10 månader tragiskt nog inte lyckats i sin uppgift, att rekrytera kandidater till de 

tre exekutiva funktionerna ordförande, kassör och sekreterare.  

Mot bakgrund av att både ordföranden och sekreteraren har ingått i valberedningen som 

ordinarie ledamöter uppstod en minst sagd prekär och akut situation, som tillfälligt löstes fram 

till ”Vårträffen 2017 – lördagen den 22 april 2017 genom att ordföranden, kassören och 

sekreteraren erhöll ett förlängt tidsbegränsat mandat av föreningsstämman.  

Föreningsstämmans beslut skapade andrum och möjligheter till ett nytt ”omtag” för valbered- 

ningen med nya tankar både inom valberedningen, styrelsen och utvalda personer inom 

medlemsföreningarna. 

När dessa rader skrivs i februari månad 2017 håller nya kandidater på att vaskas fram från 

externa aktörers nätverk varför kontakter tagits med Kustmiljögruppens vänföretagare/ 

sponsorer, Bygg- och miljönämndens ledamöter samt Vattenrådets ledamöter. 

Genom att klicka på den blå länken nedan få Du som läsare av årsredovisningen en god bild 

av och på vilket sätt uppdateringarna av paragraferna 08 och 12 har skett. 

# Styrelsens förslag till föreningsstämman om ändring av § 08 – styrelsen – och § 12 – 

föreningsstämma – enligt beslut i styrelsen 2016-10-10, § 16166. (PDF) 

Klicka även på den blå länken nedan för att ta del av Föreningens nya stadgar fr.o.m. den 29 

oktober 2016. (PDF) 

 

 

Medlemmar 

Medlemmar i Torsås Kustmiljögrupp är de ideella föreningarna i kommunen som antagits till 

Torsås Kustmiljögrupp efter anmälan till styrelsen. Föreningarna representeras genom sina 

styrelser.  Antalet medlems-/kustmiljöföreningar från norr till söder uppgår vid verksamhets- 

årets slut till 20 stycken. 5 nya medlemsföreningar har tillkommit sedan 2016-07-01. 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/09/§-16166-2016-10-10-Styrelsens-forslag-till-stadgeandring-§-08-och-§-12-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Nya-stadgar-efter-revidering-av-§-08-och-§-12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Nya-stadgar-efter-revidering-av-§-08-och-§-12.pdf
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Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av följande personer 

 T.f. Ordförande
2
   Pia Prestel 

 Kassör   Lena Peribert                                

 Sekreterare   Karl-Gustaf Eklund                       

 Ledamot  Robert Briland 

 Ledamot  Magnus Rosenborg    

 Ersättare  Ove Lindh, en vakant
3
 

 

Vid årsskiftet 2015/2016 fick Kustmiljögruppen en ny ordförande – Pia Prestel – med statusen 

som t.f. och med ett tidigare förflutet som ordinarie ledamot i föreningens styrelse sedan 

2010, då valberedningen inte kunde presentera för föreningsstämman lördagen den 24 oktober 

2015 en ordinarie kandidat till ordförandeposten. Pia Prestel har genom sin mjuka och 

lyssnande framtoning satt sitt tydliga avtryck i styrelsens arbete, arbetsformer och arbetssätt, 

vilket utvecklats än mer under det sista halvåret 2016. 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 haft 7 ordinarie protokollförda sammanträden, ett 

protokollfört konstituerande sammaträde samt i samband med dragning av vår- och 

höstlotterierna 2 protokollförda sammanträden samt ett stort antal informella kontakter.  

 

Presidiet har träffats vid 7 icke protokollförda tillfällen hos sekreteraren för att bereda 

inkomna handlingar till styrelsens sammanträden, de externa resor och möten där 

Kustmiljögruppens presidium representerat förutom sig själva, Torsås kommun och 

Vattenrådet samt Vår- och Höstträffarna med medlemsföreningarna och Höstbålet. 

Samtliga protokoll med besluts-, informations- och delgivningsärenden, §§ 16001 - 16228 

d.v.s. sammanlagt 228 ärenden som återfinns på hemsidan under länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/styrelsemoten-2016/  

                                                           
2
 Tidsbegränsat förordnande under första halvåret 2016, som sedermera förlängdes även under andra halvåret 

2016. 

3
 Valberedningen lyckades inte vid föreningsstämman lördagen den 24 oktober 2015, att presentera en 

kandidat till den andra ledigförklarade ersättarplatsen i styrelsen, som inte varit bemannad under hela 2016. 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/styrelsemoten-2016/
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Organisation 

Under verksamhetsåret har det på ordförandens initiativ på nytt förts samtal om hur vi på ett 

bättre och mer optimalt sätt kan utveckla arbetet i styrelsen vad avser beslutsförhet, styrning, 

ledning samt inbördes fördelning av arbetsuppgifter enligt den blå klickbara organisations- 

matrisen på denna sida - daterad 2016-08-29 - allt i syfte att styrelsen skall bli mer operativt 

effektiv. 

# Organisationsmatris – styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter fr.o.m. 2016-01-01. (PDF) 

 

Samtalen har lett fram till, att det numera finns ett tydligt utvärderingsbart uppdrag för varje 

styrelseledamot, vilket kan ses schematiskt på den blå klickbara länken ovan. 

 

 

Nya treåriga verksamhetsplaner kopplade till verksamhetsbudgetar över tid 

Ytterligare exempel på och som belyser och stärker denna bild av styrelsens arbete är att det 

numera finns framtagit en tre-årig verksamhetsplan för åren 2016-2018 kopplad till en adaptiv 

flerårsbudget för samma tid, som är och utgör själva bränslet för att förverkliga verksamhets- 

planen (-erna). 

Klicka på den blå länken för att läsa hela den uppdaterade Verksamhetsplanen för 2016 med 

flerårsplan 2017-2018. (PDF), som godkändes av föreningsstämman 2015-10-24, § F1515. 

 

Klicka på den blå länken för att läsa ”Verksamhetsbudgeten för 2016 med plan 

2017-2018″. (PDF), som godkändes av föreningsstämman 2015-10-24, § F1516.  

 

 

Revisorer 

 

Under verksamhetsåret 2016 har Jan Hellman och Solbrith Hellman varit ordinarie respektive  

ersättande revisorer och dessa fick nytt förordnande på föreningsstämman den 24 november 

2015, § F1513 även för verksamhetsåret 2016. 

Det är med andra ord Jan och Solbrith Hellman som skall och har till uppgift att nitiskt 

granska…  

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/04/Styrelsens-huvudsakliga-arbetsuppgifter-fr.o.m.-2016-07-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Verksamhetsplan-2016-2018A.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Verksamhetsplan-2016-2018A.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Budget-o-Plan-2016-2018A1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Budget-o-Plan-2016-2018A1.pdf
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 … Att styrelsens förslag till årsredovisning i alla väsentliga  

avseenden ger en rättvisande bild av föreningens finansiella 

 ställning per den 31 december 2016 och att dess finansiella 

 resultat för verksamhetsåret 2016 upprättats enligt gällande  

lag. 

 … Att styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2016 har  

skett enligt de beslut och mål som finns formulerade i  

styrdokumenten – stadgar, verksamhetsplan, budget och  

reglemente. 

 … Att styrelsens ledamöter har handlat i enlighet med lagar, förordningar och 

föreningens stadgar. 

 

 

Valberedning 

Enligt föreningens stadgar skall valberedningen utgöras av två (2) ordinarie ledamöter jämte 

en (1) ersättare för en tid av ett (1) år för det kommande verksamhetsåret 2016.  

Vid föreningsstämman den 24 oktober 2015, § 1514 beslutades att 



 Styrelsen med förtroende får i uppdrag av föreningsstämman att fortsätta i sitt idoga 

arbete med att söka efter vattenintresserade såväl ordinarie såväl som ersättande 

ledamöter till valberedningen.  

 Styrelsen intill dess att beslutspunkten ovan förverkligas får fungera som 

valberedning.  

 

 

Valberedningen för verksamhetsåret 2016 har utgjorts av presidiet… 

 

Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund med Magnus Rosenborg som ersättare. 

 

Valberedningen påbörjade sitt arbete redan under januari månad 2016 och har behandlats vid 

styrelsens samtliga ordinarie sammanträden enligt vad som framgår nedan… 

 

2016-01-25, § 16004 resp. 2016-02-22, § 16035 resp. 2016-04-25, § 16068 resp. 2016-05-30, 

§ 16094 resp. 2016-08-29, § 16131 resp. 2016-10-10, § 16165. 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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Valberedningen tog redan under första kvartalet 2016 fram en modell för vilka kompetenser 

uttryckt i en profilbild som Kustmiljögruppens ledamöter sammantaget bör ha för att 

föreningen skall kunna genomföra de arbetsuppgifter som framgår av föreningens 

ändamålsparagraf och de arbetsuppgifter som framgår av paragraf 03 i stadgarna – (se även 

sidan 4 i årsredovisningen). 

 

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av framtagna styrdokument som valberedningen 

haft att rätta sig efter, efter beslut i styrelsen för sitt rekryteringsarbete. 

 

– Profilbild över behövda kompetensområden på ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse för 

2017. (PDF). 

 

– Vad kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning? (PDF) 

 

– Medlemsföreningar kopplade till profilbild för/på ledamöter i KMG:s styrelse för 2017 

 

Styrelsen har redan på sidan 5 i årsredovisningen i samband med ”uppdatering av föreningens 

stadgar” vad avser § 08 – ”Styrelsen” och § 12 ”Föreningsstämman” redogjort för de 

svårigheter och rekryteringsproblem som valberedningen mött i sitt idoga arbete med att 

rekrytera lämpliga kandidater till de vakanser av ledamöter i styrelsen, som gäller fr.o.m. den 

1 januari 2017. 

 

Av den klickbara länken här bredvid framgår, vilka personer som valberedningen fört seriösa 

samtal med samt resultaten av dessa samtal. 

 

– Redovisning av valberedningens arbete på kandidatnivå 2016-10-29. (PDF) 

 

Valberedningen har fått smaka på ”den bittra kalken” och ett misslyckande är alltid ett 

misslyckande och kan i själva verket aldrig förklaras bort, även om det aldrig fanns så 

behjärtansvärda orsaker till att framgången uteblev. 

Att framgången uteblev ledde fram till en minst sagd prekär och akut situation, som tillfälligt 

löstes fram till ”Vårträffen 2017 – lördagen den 22 april 2017 genom att ordföranden, 

kassören och sekreteraren erhöll ett förlängt tidsbegränsat mandat av föreningsstämman.  

Föreningsstämmans beslut skapade andrum och möjligheter till ett nytt ”omtag” för valbered- 

ningen med nya tankar både inom valberedningen, styrelsen och utvalda personer inom 

medlemsföreningarna. 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/09/Profilbild-kompetensomraden-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/09/Profilbild-kompetensomraden-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/09/Vad-kannetecknar-medborgardriven-vattenforvaltning-kvarnhjul.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/09/Medlemsforeningar-kopplade-till-profilbild-for-styreslens-ledamoter-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/11/Redigerad-av-Johan-Utgava-3-Redovisning-av-valberedningens-arbete-pa-kandidatniva-2016-10-29.pdf
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När dessa rader skrivs i februari månad 2017 håller nya kandidater på att vaskas fram från 

externa aktörers nätverk varför kontakter tagits med Kustmiljögruppens vänföretagare/ 

sponsorer, Bygg- och miljönämndens ledamöter samt Vattenrådets ledamöter. 

 

 

Förnyat samarbetsavtal 

 

… har tecknats mellan Kustmiljögruppen och Johan Blomqvist, Webbochform.se för 

verksamhetsåret 2017 för att vidmakthålla den ”nya” hemsidan, vilken utgör navet i 

Kustmiljögruppens interna och externa information till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner, våra sponsorer och ”vänföretagare” som stödjer oss ekonomiskt samt till de 

exekutiva personer inom myndigheter, politik och offentlig  

förvaltning samt övriga personer som är intresserade av  

vår verksamhet och som återfinns på föreningens externa  

mailinglista. 

 

Avtalet är utformat på ett sådant sätt, att ersättning  

utgår i realtid för nedlagd arbetad tid i timmar och  

minuter samt att avtalet innehåller en övre gräns för  

nedlagd arbetad tid på 25 timmar. 

 

 

Kustmiljögruppen är representerad i följande organ 

 Kustmiljögruppen har representerats i Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp 

av Pia Prestel t.f. ordförande med Rune Fransén som adjungerad personlig ersättare. 

 Kustmiljögruppen har representerats i Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens- 

Brömsebäckens avrinningsområden av de två ordina-  

rie ledamöterna Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge)  

Eklund med Robert Briland och Magnus Rosenborg 

som sina personliga ersättare.  

 Kustmiljögruppen har representerats i Vision  

Bergkvara (VB) av Rune Fransén, f.d. ordförande 

i Kustmiljögruppen. 

                                                                                                                        Bilden är tagen vid vattendrags- 

                                                                                                                        vandring Grisbäcken sommaren 2015 

http://www.kustmiljögruppen.org/


 

11 

Torsås Kustmiljögrupp 

Org.nr. 802418-7810 

www.kustmiljögruppen.org 

 

 

Kustmiljögruppen har dessutom följande nätverk och kontaktytor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kännetecken för vårt ideella arbete     

Har sett och ser över tid de negativa miljöförändringarna i våra vikar till 

Kalmarsund, vilket gör att vi är beredda att ta konsekvenserna och vidta 

åtgärder!        

Genuint intresse för vattnets betydelse för ”ett gott liv i en livskraftig kommun!” 

             Värd och arrangör för fem nationella kustmiljökonferenser mellan åren 

                   1999-2007!   

http://www.kustmiljögruppen.org/
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 Entreprenörskap, ser möjligheterna – inte svårigheterna! 

              Informella och korta beslutsvägar! 

                   Starka personligheter med olika kunskapsområden i samverkan! 

                  Nätverksbyggande! 

 

                Man kan göra skillnad genom samverkan! 

 

 

Hemsidan  

 

… bygger på och är en förutsättning för kommunikationen och informationen mellan 

Kustmiljögruppen som paraplyorganisation och dess medlems- och kustmiljöföreningar. 

 

Hemsidan blir på så sätt själva kittet såväl i  

det interna informationsflödet inom  

”kustfamiljen” såväl som de externa aktörer  

som återfinns inom Kustmiljögruppens  

nätverk och kontaktytor – se sidan 11 i  

”Årsredovisningen”.  

 

Medlemsföreningarna har på hemsidan  

även möjlighet, att här presentera sig och  

vara goda exempel på vad som händer lokalt               Bild: Från hemsidans första sida 

i deras geografiska kustmiljöområde – för att  

aktivt medverka till och skapa ”ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

För att möjliggöra de högt ställda kraven och förväntningarna har styrelsen även under 

verksamhetsåret 2016 arbetat målmedvetet och intensivt med hemsidan, då det gäller 

information, uppdateringar, aktualitetsgrad, diarium över inkomna handlingar, expediering av 

styrelsebeslut, bevakning av vad som händer inom vattenmiljöområdet i press, radio och TV. 

Strax före juletid tog presidet initiativ till att knyta hemsidan till Facebook, för att via ett av de 

sociala medierna exponera Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och agenda. Klicka på 

den blå länken för att komma till Facebook. https://www.facebook.com/kustmiljogruppen/ 

http://www.kustmiljogruppen.org/
https://www.facebook.com/kustmiljogruppen/
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Särskilt intressant blir det då, att vid årets slut studera utvecklingen och få kunskap om hur 

många ”visitors” d.v.s. personer som varit inne på vår hemsida och tagit del av 

Kustmiljögruppens budskap, verksamhet och innehåll.  

Detta blir för styrelsen ett mått mätt på, vilket genomslag vår hemsida haft under 

verksamhetsåret. 

 

År/Mått (i enheten stycken) 2012            2013 2014 2015              2016  

 

Besök – visitors                 1 743          1 856               2 745 2 958 2 040 

Unika besökare   493             617               1 110 1 268               774 

Antal sidor per besök            5.0              4,3                   3.7                  5.7                8.7       

Ø besökstid (uttryckt i min)    7:50            7:16                6:52                 6:21             9:59 

 

Av tabellen ovan framgår, att den gynnsamma utvecklingen av de mätbara parametrarna har 

delvis brutits under 2016 både vad avser totalen av besökare och unika besökare, men en fort- 

satt gynnsam utveckling har skett, då det gäller dels antalet besökta sidor och dels den 

besökstid som de besökande vistats på Kustmiljögruppens hemsida.  

 

Sekreteraren har bett föreningens webbkonsult, Johan Blomqvist att ange en trolig förklaring 

till nedgången av såväl totala antalet besökare såväl som unika besökare, där Johan B skriver 

 

”Vi kan se, att besöksantalet har minskat, men att användarna stannar kvar längre på 

hemsidan per besök. Svårt att säga vad besöksminskningen beror på! 

Dock positivt, att de stannar kvar längre på sidan, vilket betyder på att den är intressant!” 

 

Detta uppfattar styrelsen som ett direkt resultat av det arbete som nästan dagligen sker av 

Kustmiljögruppens sekretariat. 

 

 

 

Nyhetsbreven 

 

De månadsvisa och återkommande Nyhetsbreven har under verksamhetsåret 2016 ersatts av 4 

utgåvor kopplade till kalenderårets säsongsaktiviteter – våren, sommaren, hösten och vintern 

och är författade av Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel. 

Nyhetsbreven publiceras på hemsidans första sida under ”senaste nytt” och belyser olika 

frågeställningar i och för kustmiljön samt med siktet inställt på att uppfylla Sveriges 

nationella miljömål. 

http://www.kustmiljogruppen.org/
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Nyhetsbrevens tillkomst grundar sig på vad som återfinns i föreningens stadgar § 03.02 där 

det står… 

 

”Kustmiljögruppen skall uppfylla sitt ändamål genom att som en av  

sina uppgifter agera som sakkunnig ifrågasättande miljödebattör i  

olika fora för att Sveriges nationella miljömål skall nås från tid till  

annan angiven tidsram inom vårt verksamhetsområde, vilket  

möjliggör exponering av Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner  

och agenda genom av föreningsstämman godkänd verksamhetsplan”. 

  

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av de fyra Nyhetsbreven… 

Nyhetsbrev, utgåva 1/2016 – vintern/våren 2016 (PDF) 

Nyhetsbrev, utgåva 2/2016 – våren 2016 (PDF)  

Nyhetsbrev, utgåva 3/2016 – sommaren 2016 (PDF) 

Nyhetsbrev, utgåva 4/2016 – vintern 2016 (PDF) 

 

Intressanta artiklar i Nyhetsbreven under 2016, som grundar sig på  

föreningens stadgar och vad som sagts ovan är bland annat… 

 

- Ny tillförordnad ordförande! – 01/2016. 

- Vatten på högsta nivå! – 01/2016. 

- Avslutad förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening! 

01/2016. 

- Hur går det? Når vi miljömålen i länet – 01/2016  

 

- Hur är det bara möjligt att gamla sanningar                             Miljö 

kan betraktas som nya och bli till en regional 

nyhet i såväl riks- som lokalpress! – 02/2016.                                       

                                                                              Boende                                Rekreation. 

- Kustmiljögruppen deltog på Bergkvara-            

dagen på temat miljö-rekreation-boende                                                                      

-näringsliv-samhälle! – 02/2016.                      Näringsliv                               Samhälle 

                                                                                          Vattenpentaedern
4
© 

- Nytt förtroende! – 03/2016. 

- Kustmiljögruppen söker ekonomiskt stöd för vattenprojekt! – 03/2016. 

                                                           
4
 Vattenpentaedern är framtagen av Kåge Eklund©, Kustmiljögruppen och visualiserar vattnets helt avgörande 

betydelse för de fem parametrarna miljö-rekreation-samhälle-boende-näringsliv ”för ett gott liv i en livskraftig 

kommun”. 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Nyhetsbrev-Kustmiljogruppen-utgava-1-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Nyhetsbrev-Kustmiljogruppen-utgava-2-varen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Nyhetsbrev-Kustmiljogruppen-nr-3-sommaren-2016-redigerat-av-Johan-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Nyhetsbrev-Kustmiljogruppen-utgava-4-2016.pdf
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- Samverkan med Vattenrådet! – 03/2016. 

- Uppdaterat/reviderat samråd avseende Vasslåtter 2016! – 03/2016 

 

- Vi kämpar oförtrutet vidare! – 04/2016.  

- Kustmiljögruppen finns nu på Facebook! – 04/2016. 

- Vik för vik – mot en friskare Östersjökust! – 04/2016. 

- Planer på ett nytt vattenprojekt inom Kärrabo Kustvårdsförening! – 04/2016. 

- Slutredovisning av projektet ”Magasinering och fördjupning – ett helhetsgrepp i 

Torsås! – 04/2016. 

 

 

I dokumentarkivet  

 

… som är en utav de tio linjalrubrikerna på hemsidans första sida återfinns de flesta av de 

handlingar som alla föreningar mer eller mindre är skyldiga att arkivera över tid såsom 

förteckning av styrelseledamöter jämte deras funktion, revisorer, protokoll, stadgar, års- och 

verksamhetsberättelser. Härutöver finns även andra mera frivilliga handlingar såsom 

genomförda vattenprojekt och planer, tidningsartiklar som behandlar intressanta kustmiljö- 

och klimatförhållanden som ger infallsvinklar, som rimligtvis borde leda till eftertanke för oss 

alla, om varför det just ser ut som det gör i och runt vår kustremsa i Torsås kommun och 

Kalmarsund. 

”Tidningsåret 2016″ kommer till skillnad från tidigare tidningsår att i huvudsak koncenteras 

och fokuseras till artiklar som berör lokala och regionala miljöfrågor enligt beslut i styrelsen 

2016-01-25, § 16004, ytterst med målsättningen att ge underlag i miljöfrågor för ett ”gott liv i 

en livskraftig kommun” samt åk 8 och 9 vid Torsskolan i deras NO-arbeten inom miljöfrågor i 

allmänhet och vattenmiljöfrågor i synnerhet. 

(I enlighet med beslut i styrelseprotokoll § 12071, 2012-04-16, skall tidningsartiklar hämtas 

från Barometern-OT, Östran, SvD och KLT) 

Under verksamhetsåret har det tillkommit 458 nya artiklar till de 868  

artiklar som redan fanns. I dokumentarkivet finns under åren 2011 – 2016  

således sammanlagt 1 326 inskannade artiklar, som behandlar aktuella  

kustmiljö-, vatten- och klimatförhållanden.  

 

Många av våra lokala läsare, dit elever på Torskolans högstadium  

tillhör, har i allmänhet inte tillgång till rikspress varför det blir extra värdefullt för 

http://www.kustmiljogruppen.org/
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dessa läsare, att ha tillgång till faktabaserade nyhetsartiklar som berör vattnets helt avgörande 

betydelse för boende, samhälle, natur, miljö och näringsliv i vår kommun. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av vattenåret 2016 i text och bild. 

http://www.kustmiljogruppen.org/tidningsartiklar-2016/  

 

Är Du intresserad av att ta del av övrig information i dokumentarkivet, så klickar Du på den 

blå länken nedan. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/  

 

Trevlig kunskapsbaserad läsning! 

 

 

 

Kustmiljögruppens styrelse medverkar i medlemsföreningarnas miljöprojekt 

 

Styrelsens ledamöter i Kustmiljögruppen deltar aktivt i och för det lokala vattenmiljöarbetet 

ute i medlems-/kustmiljöföreningarna som stödjare, uppmuntrare och till viss mån  

konsulter, då föreningarna har och driver olika miljöprojekt ”för ett gott liv i en livskraftig 

kommun”, enligt vad som framgår av föreningens stadgar under rubriken ”uppgifter” 

paragraferna… 

 

03.07 … att arrangera och medverka vid informations och utbildningstillfällen för medlems-

/kustmiljöföreningarna, 

 

03.08 … att efter framställan från medlems-/kustmiljöföreningarna och efter beslut av 

Kustmiljögruppens styrelse samordna och göra priori- 

teringar bland planerade lokala vattenmiljöinsatser  

inom Torsås kommun, 

 

03.09 … att efter framställan från medlems-/kustmiljö- 

föreningarna och efter beslut av Kustmiljögruppens  

styrelse medverka vid föreningarnas kontakter med  

lokala myndigheter, institutioner och organisationer  

vad avser deras insatser för lokala vattenmiljöinsatser  

inom Torsås kommun, 

 

Se vidare under avsnittet som särskilt behandlar  

”händelser inom kustfamiljen” med början på sidan  

 25 i årsredovisningen.                                                      Bild: Kalkbaserad närsaltsfälla i Södra Kärr 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/tidningsartiklar-2016/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/
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Lotterier 

 

Det åligger Kustmiljögruppens styrelse att under verksamhetsåret 2016, enligt beslut taget av 

föreningsstämman 2015-10-24, § F1516 – verksamhetsbudget 2016 med plan 2017-2018, att 

genomföra två stycken lotterier enligt lotterilagens 19§ (1994:1 000).  

 

Under rubriken föreningens inkomster redovisas i verksamhetsbudgeten för 2016 ett belopp 

som uppgår till 3000 kronor fördelat på 300 lotter á 5 kr/styck som avser vårlotteriet och med 

en lika stor numerär fördelning för höstlotteriet. Lotteriförsäljningen har i huvudsak två mål- 

sättningar, som dels går ut på att förstärka föreningens ekonomi, men även ett lika tydligt mål 

att vid försäljningen av lotter ge tillfälle till att marknadsföra Kustmiljögruppens verksamhet 

enligt andra och tredje paragrafen i stadgarna. 

 

Det är styrelsens ledamöter som säljer föreningens lotter på en numrerad lista s.k. lottlista från 

1-99, med uppgift om första- och sista försäljningsdag, samt datum för dragning, där 

föreningens revisor fungerar som notarius publicus med den ersättande revisorn som bisittare. 

 

Sekreteraren för protokoll vid dragningarna och expedierar  

vinsterna till vinnarna senast påföljande vecka.  

Vinstvärdet uppgår till 48.5 % av försäljningsintäkterna  

med fyra pris- nivåer. Det första priset utgörs av glas- 

konst från Mats Jonasson, Målerås Glasbruk, det andra  

priset är en specerihink, alternativt presentkort, det tredje  

priset utgörs av två Sverigelotter samt det sista och fjärde  

priset är föreningens kustmiljönål. 

 

Det verkliga utfallet av antalet försålda lotter uppgår till  

400 stycken, vilket kan jämföras med budgeterat antal 600 

stycken. 

 

Protokollen från respektive lotteridragning är klickbara på de blå länkarna nedan. 

 

Protokoll fört vid dragning av Kustmiljögruppens ”Vårlotteri 2016” den 4 juni 2016, 

§§ 16119 – 16124. (PDF) 

 

Protokoll fört vid dragning av Kustmiljögruppens ”Höstlotteri 2016” den 2 november 2016, 

§§ 16186 – 16190. (PDF) 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Protokoll-fort-vid-dragning-av-Kustmiljogruppens-Varlotteri-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Protokoll-fort-vid-dragning-av-KMGs-hostlotteri-2016-11-02.pdf
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Samråd/Remisser 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt nätverk, kontaktytor och sin representation i olika organ en 

position tillika ställning inom vattenmiljöfrågor som gör att organisationer och myndigheter 

gärna ser och vill ta del av föreningens kunskaper, tankar, idéer och reflektioner. 

Under 2016 har presidiet bestående av t.f. ordförande och sekreterare lagt ner både omsorg 

och inte minst mycken tid på att ta del av, närvara vid symposier och konferenser, vilket varit 

en förutsättning för att besvara inkomna samråd/remisser på ett sakligt och genomtänkt sätt, 

med målsättningen för att ta avstamp i EU:s miljömål fram till 2020. 

Nedan följer en förteckning av besvarade samråd/remisser under verksamhetsåret 2016, som 

alla återfinns i föreningens diarium och som är klickbara kalendariskt för intresserade läsare 

att ta del av på de blå länkarna nedan. 

 

1. SAMRÅD angående DETALJPLAN FÖR KROKA 4:39 – Festplatsen, Djursvik, 

Torsås kommun. 

- 2015-12-28 

Inkommer brevförsändelse (PDF) med rubriken ”KUNGÖRELSE om samråd 

DETALJPLAN FÖR KROKA 4:39 – Festplatsen, Djursvik, Torsås kommun” jämte 

tre bifogade handlingar… 

 

# Detaljplan för Kroka 4:39 – festplatsen. (PDF) Plan- och genomförandebeskrivning. 

Samrådshandling BMN 2015-12-21. (PDF) 

 

# Kartmaterial, finns att tillgå hos sekreteraren. 

 

# Fastighetsförteckning (PDF) tillhörande  

detaljplan för Kroka 4:39 i Söderåkra,  

Torsås kommun. 

- 2016-01-18 – Kustmiljögruppens  

samrådssvar (PDF) angående  

DETALJPLAN FÖR KROKA 4:39 –  

Festplatsen, Djursvik, Torsås kommun. 

                                                                                       Bild: Hämtad från nätet. 

                                                                                      

 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/KROKA-4-39-Kungorelse-om-samrad.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/KROKA-4-39-Detaljplan-festplatsen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/KROKA-4-39-Fastighetsforteckning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/KMGs-samradssvar-Detaljplan-for-Kroka-4-39-festplatsen-Djursvik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/KMGs-samradssvar-Detaljplan-for-Kroka-4-39-festplatsen-Djursvik.pdf
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2. Förnyat SAMRÅD för perioden 2016-2020 med Länsstyrelsen i Kalmar län och 

Kustmiljögruppen angående vassklippning på flertalet fastigheter i Torsås kommun, 

enligt 12 kap. 6§ miljöbalken.  

# Länsstyrelsen i Kalmar läns SAMRÅD (PDF) daterat den 8 april 2016 

angående vassklippning på flertalet fastigheter, Torsås kommun enligt 12 kap.  

6 § miljöbalken.  

 

# Anmälan för samråd (PDF) enligt 12 kap 6 § miljöbalken för övriga verksamheter – 

vassklippning – utan kartmaterial. 

 

# Kartmaterial (PDF), som avser kuststräckan för de medlemsföreningar som har 

länsstyrelsens godkännande att klippa vass – tillhörande ”Anmälan om samråd 

enligt 12 kap 6 § miljöbalken för övriga verksamheter – vassklippning”. 

 

 

3. SAMRÅD för våtmark med placering på fastigheten  

ILINGETORP 2:6. 

 

- 2016-04-07 

Vid Vattenrådets sammanträde överlämnar Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

till Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel nedan  

specificerad handling med rubriken ”Begäran om samråd  

för våtmark med placering på fastigheten Ilingetorp 2:6”  

jämte en bifogad fil… 

 

# Begäran om samråd för våtmark med placering på  

fastigheten Ilingetorp 2:6. (PDF) 

                                                                                             Bild: Pernilla Landin ” in action” 

- 2016-04-15 

Inkommer brevledes undertecknad samordnad skrivelse (PDF) gällande samråd för 

våtmark på fastigheten Ilingetorp 2:6, ärende 2014/bmn 20. 

 

2016-06-08 

Inkommer mail (PDF) från Elin Wallqvist, Vattenvårdshandläggare vid Länsstyrelsen 

i Kalmar län med rubriken ”Kopia av beslut i ärende 535-2537-16 ang. anläggande av 

våtmark på Iliningetorp 2:6 i Torsås kommun jämte en bifogad handling… 

# Beslut 535-2537-16, Våtmark Ilingetorp 2-6. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/525_2867_16-Vasstillstand-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/06/Utgava-2-Anmalan-for-samrad-vassklippning.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/2016/01/Samrad-for-vatmark-med-placering-pa-fastigheten-Ilingetorp-2-6.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Samrad-for-vatmark-med-placering-pa-fastigheten-Ilingetorp-2-6.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Undertecknad-samordnad-skrivelse-gallande-samrad-for-vatmark-Ilingetorp-2-6.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Beslut-535-2537-16-vÑtmark-Ilingetorp-2-6.pdf
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4. Uppdaterat och reviderat SAMRÅD mellan Torsås kommun och Torsås Kustmiljö- 

grupp vad avser ”Vasslåtter och omhändertagande av vass” fr.o.m. 2016-07-15 och 

fortsättningsvis. 

2016-07-01 

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

”Skannat, påskrivet avtal” jämte en bifogad fil… 

 

# Samråd avseende ”Vasslåtter och omhändertagande av vass”. (PDF) 

 

5. SAMRÅD för unghönsproduktion vid Laduryd Lantbruk AB, Bergkvara. 

 

2016-06-30 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Sjögren, Hushållningssällskapet i Kalmar med 

rubriken ”Information om miljöskyddsärende” jämte två bifogade filer… 

 

# Information om miljöskyddsärende. (PDF) 

# Samrådsunderlag (PDF) inför planerad tillståndsansökan för unghönsproduktion, 

Laduryd Lantbruk AB, Bergkvara. 

2016-08-15 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pernilla Landin, sekreterare 

i Vattenrådet med rubriken ”Samrådsyttrande Laduryd Lantbruk AB”. 

 

6. SAMRÅD för unghönsproduktion vid Kärrabo Kläggägg AB, Bergkvara. 

2016-10-21 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Sjögren, Hushållningssällskapet i 

Kalmar med rubriken ”Information om miljöskyddsärende” jämte sju bifogade filer… 

 

# Information miljöskyddsärende. (PDF)  

# Samrådsunderlag inför planerad tillståndsansökan  

för utökad kläckäggsproduktion. (PDF) 

# Bilaga 1 – Situationsplan. (PDF) 

# Bilaga 2 – Spridningsareal. (PDF) 

# Bilaga 3 – Fornminnen. (PDF) 

# Bilaga 4 – Naturvärden. (PDF)  

# Bilaga 5 – VISS Grisbäcken. (PDF)                              Bild hämtad från nätet. 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Skannar-paskrivet-avtal.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/Information-miloskyddsarende.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Information-miljÂskyddsñrende-Magnus-Svensson-Laduryd.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Samradsunderlag-Laduryd-digitalt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Samradsyttrande-Laduryd-Lantbruk-AB.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Information-om-miljoskyddsarende-Karrabo.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Information-miljÂskyddsñrende.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/SamrÑdsunderlag-Kñrrabo-med-underskrift.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/SamrÑdsunderlag-Kñrrabo-med-underskrift.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bilaga-1-Situationsplan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bilaga-2-Spridningsareal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bilaga-3-Fornminnen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bilaga-4-Naturvñrden.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bilaga-5-VISS-Grisbñcken.pdf
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          2016-11-02 

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

          rubriken ”Samrådsyttrande Kärrabo Kläckägg AB”. 

 

 

Avslutade projekt under verkssamhetsåret 2016 

Det åligger styrelsen att i årsredovisningen redovisa måluppfyllelsen för de projekt som under 

längre eller kortare tid har pågått och där Kustmiljögruppens namn finns omnämnt som en 

vattenaktör på egen hand och/eller i samverkan med Vattenrådet, Torsås kommun eller 

motsvarande. 

Under verksamhetsåret 2016 har 5 projekt avslutats, som går att direkt koppla till 

Kustmiljögruppens uppgifter enligt § 03 i föreningens stadgar. 

Efter en kortare beskrivning, teaser, av respektive projekt, som skall kittla läsaren till 

nyfikenhet, återfinns en fördjupad redogörelse som dels är hämtad från Kustmiljögruppens 

hemsida under linjalrubriken Dokumentarkiv/Genomförda projekt/planer, dels är klickbar på 

de blå länkarna. 

 

               Fem nya medlemsföreningar sedan den 1 juli 2016 

I samband med att valberedningen påbörjade sitt rekryteringsarbete i början av verksamhets- 

året 2016 av nya ledamöter till styrelsen diskuterades även, att parallellet med detta arbete se 

över om det fanns möjlighet till att knyta nya medlemsföreningar till Kustmiljögruppen. 

Nya medlemsföreningar skulle åtminstone i teorin skapa bättre möjligheter till att  

rekrytera även nya ledamöter till styrelsen, som kunde ingå i den medborgardrivna  

vattenförvaltningen i Torsås kommun med den gemensamma nämnaren – ”vattnet i  

centrum” för ett gott liv i en livskraftig kommun.  

Att arbetet var framgångsrikt vittnar onekligen resultatet om , då fem nya medlemsföreningar 

– Djursviks Stugförening – Påbonäs Stugförening – Bergkvara Båtklubb – Torsåsbygdens 

Sportfiskeklubb och Garpens Vänner kunde hälsas välkomna på ”Höstträffen” lördagen den 

29 oktober i kustfamiljen. Klicka på den blå länken för att läsa mer. 

# http://www.kustmiljogruppen.org/fem-nya-medlemsforeningar-sedan-den-1-juli-2016/  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Samradsyttrande-Karrabo-Klackagg-AB.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/fem-nya-medlemsforeningar-sedan-den-1-juli-2016/
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              Torsåsån en tillgång i Torsås samhälle – idéer och visioner 

Detta projekt med sina idéer och visioner tog sina första steg för allmänheten, då den inbjöds 

till en hearing i Olofsgården med rundvandring i området under december månad 2014. 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet tillika vattenprojektansvarig i Torsås kommun har 

tagit fram en broschyr och slutrapport med titeln Slutredovisning av projektet 

”Magasinering och fördröjning – ett helhetsgrepp i Torsås där projektets åtgärder 

sammanfattas i orden… 

 ”Slutsatsen av projektet är att vi har genomfört vad vi lovade,  

men det tog 9 extra månader och kostade lite mer än beräknat.”  

”Vi har haft många som varit intresserade av projektet och flera  

vandringar har genomförts”. ”Samverkan, kommunicering och  

engagemang har varit avgörande för att få till projektet”. 

Detta betonas flera gånger både i broschyren och i rapporten och  

dess underlag. ”Projektet hade inte varit lika lyckosamt, om det  

lokala engagemanget saknats”. ”Vattenrådet och Kustmiljögrup- 

pen är några av de föreningar och organisationer som vi sam- 

verkat och arbetat aktivt med”.  

                                                                                                         Östran 2016-08-29 (JPG) 

Klicka på den blå länken för att läsa mer. 

# http://www.kustmiljogruppen.org/torsasan-en-tillgang-i-torsas-samhalle-ideer-och-visioner/  

 

              Vassklippning 2016 

Förutsättningarna för vassklippningssäsongen ändrades på ett fundamentalt sätt, då både 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun och Rune Fransén, adjungerad leda- 

mot av Kustmiljögruppens styrelse unisont meddelade både styrelsen och de närvarande 

kontaktpersonerna för medlemsföreningarna att…                       

 Det är medlemsföreningarna som är verksamhetsutövare enligt MB 

(miljöbalkens regelverk). 

 Det är den entreprenör, som kommunen anlitar från tid till annan  

för vass-slåtter, som fortsättningsvis skall schemalägga vassklipp- 

ningen utmed kuststräckan i Torsås kommun, vilket tidigare             

skett av en ledamot i Kustmiljögruppens styrelse.                                   Bild: Djursvik 2016 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/torsasan-en-tillgang-i-torsas-samhalle-ideer-och-visioner/
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 Påbonäs Stugförening ingår i det samråd enligt 12 kap, 6§ i MB som Länsstyrelsen i 

Kalmar län genomfört med Kustmiljögruppen. 

 

Samtliga tre punkter ovan skapade helt ändrade förutsättningar för vass-slåtter 2016, då de två 

första att-satserna dels inte stod i överensstämmelse med det samråd, som tecknats mellan 

Torsås kommun och Kustmiljögruppen från 2015-03-20, dels att samrådet mellan 

Länsstyrelsen i Kalmar län och Kustmiljögruppen, daterat 2016-04-28 omfattade en 

verksamhetutövare, som inte var medlem i Kustmiljögruppen. 

Efter att den första förvirringen lagt sig inom styrelsen för Kustmiljögruppen och arbetet 

inletts med att justera tidigare ingångna samråd med Torsås kommun, se sidan 20 punkt 4 i 

årsredovisningen samt att Påbonäs Stugföreningen anslutit sig som medlem till 

Kustmiljögruppen, se sidan 21 i årsredovisningen – kunde vass-slåttern påbörjas den 16 juli 

2016 enligt Länsstyrelsens samrådshandling.  

 

Klicka på de två blåa länkarna nedan för att läsa mer. 

# http://www.kustmiljogruppen.org/vassklippning-2016/  

# http://www.kustmiljogruppen.org/vassklippning-2016-med-bland-annat-information-till- 

   medlemsforeningarna/ 

 

              Vi tänder ”höstbål för” Östersjöns vatten i Dalskär, Bergkvara 

Presidiets ledamöter Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund har tidigare varit inbjudna 

2013 till Stora Rör av Ölands vattenråd för att just tända höstbål. Varför tända höstbål? 

På andra sidan sundet har våra vattenvänner på  

Öland för sjätte året i rad tänt höstbål för att ta  

farväl av sommaren och hälsa hösten välkommen. 

Numer tänds det traditionsbärande höstbålet i  

hamnar och vikar praktiskt taget runt hela vårt  

innanhav Östersjön – en tradition som fortsätter  

växa och får därför ett stort symboliskt värde,  

eftersom eldarna tänds runt hela Östersjön vid  

exakt samma tidpunkt 20.30, så förenar höstbålen  

oss människor som bor kring detta vårt innan-        Bild hämtad från nätet med utsikt över Kalmarsund. 

hav. 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/vassklippning-2016/
http://www.kustmiljogruppen.org/vassklippning-2016-med-bland-annat-information-till-%0b%20%20%20medlemsforeningarna/
http://www.kustmiljogruppen.org/vassklippning-2016-med-bland-annat-information-till-%0b%20%20%20medlemsforeningarna/
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Höstbålet, är i själva verket en brinnande vårdkase, en signaleld för att varna och mobilisera 

befolkningen för faror med traditioner långt tillbaks i tiden.  

 

Vårdkasen ingick i ett signalsystem av ved, normalt placerad på en höjd inom synhåll för 

nästa vårdkase, där de genom sin placering bildade en kedja av signaleldar.  

 

Att tända vårdkasar 2016 i Dalskär blir därför i första hand brinnande lågor just i ett 

signalsystem för att sätta fokus på Östersjöns miljö, ett innanhav som i stora och avgörande 

delar förlorat sin förmåga att vara just livgivande.  
 

Klicka på den blå länken nedan för att läsa mer. 

 

# http://www.kustmiljogruppen.org/vi-tander-hostbal-lordagen-den-27-augusti-2016-20-30- 

   pa-dalskars-badplats-for-ostersjons-vatten/  

 

                

                ”Skogens vatten” – vattenkonferens á la grand 2016-09-16 

Av föreningens stadgar under ”uppgifter” punkt 03.03 framgår att … 

Kustmiljögruppens styrelse skall som målsättning ha att arrangera vartannat år en lokal 

miljökonferens i ett aktuellt miljöämne som berör de tre åarnas avrinningsområden i Torsås 

kommun samt kust-, grund- och ytvattnet inom vårt verksamhetsområde med deltagande av 

exekutiva personer från lokal, regional och nationell nivå. 

Läsaren av denna årsredovisning ställer sig då helt naturligt frågan, om styrelsen över tid har 

lyckats med denna uppgift. En återblick ger då svaret, att styrelsen sedan föreningen bildades 

1997 i huvudsak har lyckats med denna uppgift med ett kortare uppehåll mellan åren 2009 till 

2011.  

2012, 2014 och nu senast 2016 har det vartannat år genomförts en vattenkonferens som samlat 

lokala och regionala aktörer från det lokala samhället, näringslivsfolk,  

myndighetpersoner, förtroendevalda, med även regionala aktörer.    

Den senaste konferensen i september 2016 samlade drygt 90-talet  

deltagare på temat Skogens vatten, som genom sitt upplägg nått 

ända ner till Göteborg och Havs- och vattenmyndighetens  

befattningshavare, såsom redaktionen för publikationen Hav och  

Vatten. 

                                                                                                         Hav & Vatten nr 4 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/vi-tander-hostbal-lordagen-den-27-augusti-2016-20-30-%0b%20%20%20pa-dalskars-badplats-for-ostersjons-vatten/
http://www.kustmiljogruppen.org/vi-tander-hostbal-lordagen-den-27-augusti-2016-20-30-%0b%20%20%20pa-dalskars-badplats-for-ostersjons-vatten/
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I Hav & Vatten, nr 4, 2016 – se föregående sida längst ner till höger 

finns en bild på tidningens första sida och ett reportage om Skogens 

vatten. Redaktionen hörde av sig till oss efter att den fått tips från 

skogs- och vattenfolk - Kontakta Torsås! Där händer det grejer!  

Smickrande, eller hur?  

 

Klicka på den bruna länken här bredvid för att läsa reportaget i Hav & Vatten - sida 18-19. 

 

SKOGENS VATTEN, några sammanfattande ord om dagen 2016-09-16. 
  

   
  

  
  ut med 

                                                                     vattendrag, blå målklassning, hänsyn i skogen/ 
                                                                     målbilder och biologisk mångfald.  
 

Klicka på den blå länken nedan för att läsa mer. 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/vattenkonferens-a-la-grand-skogens-vatten-2016-09-16-

petamala-bygdegard/  

 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse med tonvikt lagd på händelser inom ”kustfamiljen”! 

Verksamhetsåret har starkt präglats av … 

 

A:1 dels en fortsatt om- och nyorientering där frågor om aktivitet, delaktighet, 

kommunikation och information såväl inom styrelsen såväl som mellan de nuvarande och 

potentiella medlems- och kustmiljöföreningarna har varit helt avgörande och bärande för 

styrelsearbetet under verksamhetsåret 2016.  

 

A:2 dels fokusera på ökad och aktiv medverkan till att de nationella miljömålen för vatten nås 

inom Torsås kommun i synnerhet och i Kalmarsund i allmänhet. 

 

A:3 dels initiera och stödja åtgärder som förbättrar vattenmiljön, där inland uppströms 

vattendragen hänger ihop med kustmiljön. 

http://www.kustmiljogruppen.org/
https://issuu.com/havochvatten/docs/hav1604_e
http://www.kustmiljogruppen.org/vattenkonferens-a-la-grand-skogens-vatten-2016-09-16-petamala-bygdegard/
http://www.kustmiljogruppen.org/vattenkonferens-a-la-grand-skogens-vatten-2016-09-16-petamala-bygdegard/
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Rubrikerna på de följande sidorna vill ge stöd för vad som anförts på föregående sida under 

punkterna A:1 – A:3. 

 

Fem nya medlemsföreningar i norra och mellersta delen av kommunen 

… är i själva verket en relevant rubrik för att kommentera och förklara punkten A:1 på 

föregående sida. 

Arbetet med en översyn av såväl befintliga såväl som potentiella nya medlemsföreningar tog 

sin början redan under den senare delen av verksamhetsåret 2014, vilket framgår av årsredo- 

visningarna för åren 2014 och 2015 då… 

… Kustmiljögruppens styrelse kunde konstatera, att Djursviks hamnförening efter utredning 

inte längre hade några medlemmar och därför inte heller längre bedrev någon verksamhet, 

vilket är uttryckliga krav i stadgarna för att få vara medlemmar i Kustmiljögruppen, 

… den f.d. ordföranden John Bräutigam trots ett intensivt,  

aktivt och målinriktat arbete under större delen av verk- 

samhetsåret 2015 inte kunde komma i kontakt med  

företrädare för styrelsen till Djursviks Stugförening, som  

kunde företräda föreningen, vilket krävs enligt stadgarna  

för ett medlemskap i Kustmiljögruppen. 

Inför det nya verksamhetsåret 2016, som denna årsredo- 

visning avser, så hade antalet medlemsföreningar reduce-     Foto: Göran  Wahlström med vy över 

rats från 17 till 15 av skäl som ovan angetts.                               Båthamnen i Djursvik 

Vid verksamhetsårets slut 2016-12-31, så uppgår antalet medlemsföreningar till 20 stycken av 

vad som framgår i denna årsredovisning på sidan 21, vilket förklarar rubriken ”fem nya 

medlemsföreningar i norra och mellersta delen av kommunen”. 

Det åligger sekreteraren, som webbredaktör enligt § 07 i stadgarna, att hålla medlemsregistret 

aktuellt med geografisk specifikation från norr till söder för de medlemsföreningar som ingår i 

Kustmiljögruppen.  

 

Medlemsregistret skall återfinnas på Kustmiljögruppens hemsida på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/ med uppgifter om vilken/vilka 

personer i styrelsen som företräder sin medlemsförening, den/deras kontaktuppgifter vad 

avser E-postadress, fast telefoni och mobil. 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/
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Genom att medlemsregistret med kontaktuppgifter återfinns på nätet, så kan inte bara 

kontaktpersonerna i medlemsföreningarna sinsemellan hålla kontakt med varandra i vatten-

frågor som genererar aktivitet, delaktighet, kommunikation och information såväl inom med- 

lemsföreningen såväl som mellan medlemsföreningarna samt inte minst mot Kustmiljögrup- 

pens nätverk och kontaktytor, som finns specificerade på sidan 11 i årsredovisningen. 

På motsvarande sätt, som anges ovan har vattenarbetet inom styrelsen bedrivits och som finns 

beskrivet på sidan 7 i årsredovisningen under rubriken ”organisation”. 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av… 

# Organisationsmatris – styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter fr.o.m. 2016-01-01. (PDF) 

Sekretariatet har även tagit fram en uppdaterad och  

reviderad informationsbroschyr, vintern 2016, utgåva 7 

I vår informationsbroschyr kan du läsa mer om hur du kan  

hjälpa till och vilka föreningar som ingår i vår kustmiljögrupp.  

 

Du kan också läsa om hur vi arbetar för att uppnå  

miljömålen fram till år 2027. 

Klicka här för att öppna (PDF) 

                                               

                                                                                              Bild hämtad från  

                                                                                              Kustmiljögruppens hemsida 

   

 

Kärrabo Kustvårdsförening – förverkligande av delprojekt 01 – Badudden i Bergkvara  

 

… är i själva verket en första relevant rubrik för att kommentera och förklara punkten A:2 på 

sidan 25. 

För att förstå innebörden i denna överskrift görs nedan en kort sammanfattning av den 

förstudie som genomfördes under hösten 2014 till vintern 2015 inom det geografiska område 

som Kärrabo Kustvårdsförening har rådighet över genom sina markägare. 

Arbetsgruppen för ”Förstudien av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo kustvårds- 

förening” överlämnade sitt slutliga och presentationsfärdiga material till föreningen den  

4 november 2015, efter mer än 150 timmars nedlagt ideellt arbete och återfinns på hemsidan 

under linjalrubriken Dokumentarkiv/Genomförda planer och projekt och är klickbar på den 

blå länken http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-

vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/  

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/04/Styrelsens-huvudsakliga-arbetsuppgifter-fr.o.m.-2016-07-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/folder_torsaskustmiljogrupp_webb_utgava7_vintern2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
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Arbetsgruppen har bestått av Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet, Pia Prestel och  

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, de två sistnämnda ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse. 

För varje delprojekt finns det ett projektkort med tillhörande bilder, det som benämns för 

fotodokumentation, beskrivning av delprojektet, föreslagna åtgärder, förväntat resultat, 

okulära inspektioner av projektområdet samt övriga upplysningar och referensmaterial.                                     

Sekreteraren skrev i årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 ”Vad som talar för att den 

genomförda förstudien kan komma att förverkligas inom en inte alltför avlägsen framtid är det 

faktum, att Kärrabo kustvårdsförening genom sina markägare själva har tagit initiativ till 

förstudien och att de har egen rådighet över såväl kustvattnet som den omgivande agrara 

skogsmarken och strandängarna. 

 

När årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 nu skrivs i  

februari 2017, så kan konstateras att detta delprojekt redan fanns  

med på Kustmiljögruppens agenda i februari 2016 med ett arbets- 

möte på plats vid Badudden i Bergkvara i november månad. 

 

I nuläget februari 2017 konstaterar styrelsen, att Torsås kommun  

ser positivt på själva idén och att projektet i sig inte är alltför  

speciellt eller tekniskt komplicerat och kostnadskrävande.                   Bilden visar den delvis in- 

Investeringsbudgeten för att åtgärda vattenproblematiken vad          stängda och grunda viken  

gäller badvattnets kvalité och struktur är intecknat  för verksam-      vid Badudden. 

hetsåret 2017, men att det givetvis alltid finns möjligheter till           Foto: Pia Prestel. 

att göra omprioriteringar.  

 

Kommunen har för avsikt att fokusera även på andra tekniska åtgärder under 2017, då det 

gäller Badudden i form av förbättrade omklädningshytter. 

 

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av tankarna om vattenförbättrande åtgärder för 

Badudden i Bergkvara. 

Delprojekt 01 – Badudden, Bergkvara 

 

Beskrivning av delprojektet med förslag till åtgärder och förväntat resultat. (PDF) 

 

Fotodokumentation (PDF) Bilderna är tagna i samverkan mellan John Bräutigam, Pia Prestel 

och Pernilla Landin. 

 
Badudden ska åtgärdas, Barometern-OT 2017-02-11 (JPG) 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Delprojekt-01-Badudden-Bergkvara5.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Delprojekt-01-Bilder-Badudden.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/02/Barometern-OT20170207.jpg
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Vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde – steg 2 - lägesrapport 

 

… är i själva verket ytterligare en andra relevant rubrik för att kommentera och förklara 

punkten A:2 på sidan 25. 

För att bättre kunna förstå lägesrapporten i årsredovis- 

ningen för verksamhetsåret 2016 ges här en återblick  

från november 2015. Lägesrapporten hittar du med 

början på sidan 31 i årsredovisningen. 

I rubriken återfinns texten ”steg 2”, vilket innebär att  

det finns ett första steg som redan är avklarat och ett  

”tredje steg” som förhoppningsvis följer.  

 

Steg 1 avsåg MOMENT-tiden, som avslutades                Bild: Våtmarken i Flasebro/Grisbäcken 2011  

under 2012 med bland annat genomförandet av               Foto: Från Vattenrådets hemsida          

Sandlycke och Flasebro/Grisbäck.  

Måndagen den 30 november 2015 lämnade Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås 

kommun in ytterligare en LOVA
5
-ansökan som tog sitt avstamp i de tre 

vattendragsvandringar under sommaren 2015, som Kustmiljögruppens styrelseledamöter Pia 

Prestel och Kåge Eklund aktivt deltog i. 

Av sammanfattningen i bilaga 1, sidan 3 i avlämnad LOVA-ansökan framgår att… 

Grisbäcken är ett litet delavrinningsområde som under årens lopp har blivit förändrat på 

flera sätt. Grisbäcken är endast 18 km lång, men många är vi, som berörs av området. Genom 

att fokusera på, att behålla näringen på land eller samla in den för att använda den på 

åkermarken blir därför en bra affär för oss alla. 

Många åtgärder har gjorts under de senaste åren i detta område. Detta har delvis lett till att 

Grisbäckens ekologiska status kommer att uppgraderas från klassningen 2009, dålig 

ekologisk status till otillräcklig status. Beslutet om uppgradering av den ekologiska statusen 

kommer Vattenmyndigheten besluta om i december 2015. 

 

 

                                                           
5
 LOVA står för lokala vattenåtgärder 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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För att nå god ekologisk status senast 2027 som gäller för Grisbäcken, krävs många åtgärder 

och ett tydligt fokus på vad som ska göras.110 kg fosfor behöver omhändertas från 

Grisbäcken årligen för att Grisbäcken ska nå god ekologisk status med hänvisning till 

näringsreduktion. 

Vi har sett att Västerviks kommun och deras projektansvarige Dennis Wiström har lyckats bra 

med arbetet med att engagera och inspirera, för att få åtgärder genomförda med fokus på att 

näringen ska behållas i marken för att skapa jämna och höga skördar samtidigt som detta 

bidrar till att näringsläckaget minskar till  

Östersjön.  

 

Inför och under verksamhetsåret 2016 ställdes 

följande arbetsmodell upp med tydliga mål. 

Vi ville göra vår version av Dennispaketet/ 

Västerviksmodellen. 

Vattenrådet kommer att bekosta en intensivut- 

bildning i Västerviksmodellen under 3 dagar, 

där Dennis Wiström anlitas för att visa oss        Bild: Vattendragsvandring Grisbäcken  

och berätta om hur de har gjort. Intensiv-          Foto: Pernilla Landin 

utbildningen kommer att hållas för totalt 5  

personer där flertalet är aktiva lantbrukare i kommunen med ett intresse för åtgärder i vatten.  

                                                                               

Under 2016 kommer Greppa Näringen påbörja sitt arbete  

med fokus på rådgivning i Torsås och Borgholms  

kommun. Detta är viktigt då Västerviksmodellen  

baseras på Greppas åtgärdsmoduler. 

 

Projektet Grisbäcken steg 2 innebär en fortsättning av  

greppa där fokus ligger på att stötta och stödja för att  

få ett stort antal åtgärder genomförda ut med  

Grisbäckens avrinningsområde. För att få åtgärderna  

att hända, krävs att någon sätter bollen i rullning.  

Därför kommer ”Dennis Jr” på 50 % under 2 år vara  

den sammanhållande och stöttande kraften för att få  

åtgärder genomförda. ”Dennis Jr” kommer att vara    

spindeln i nätet i projektet, Grisbäcken steg 2.                       Bild: Vattendragsvandring Grisbäcken 

Åtgärder som är aktuella är strukturkalkning,                       Foto: Pernilla Landin 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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anläggande av sedimentfällor och fosfordammar, tvåstegsdiken, effektiva kantzoner, 

kalkdiken, avfasning av dikesslänter mm. åtgärder som gör, att näringen inte fortsätter ut till 

den grunda och delvis instängda havsviken innanför Nötholmen och vidare till Kalmarsund 

och Östersjön. 

Kostnaden för samordningen har söks med stöd av LOVA, Torsås kommun, Torsås LRF samt 

vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäckens vattenråd. Kostnader för 

åtgärder som kommer genomföras kommer sökas via LBU med medfinansiering från 

Lantbrukarna och Torsås kommun. 

LOVA-ansökan innehåller följande delar… 

# Blankett för ansökan om bidrag för lokala vattenprojekt. (PDF) 

# Bilaga 1 – Projektbeskrivning till LOVA – ansökan april 2016 – april 2018. (PDF) 

# Bilaga 2 – Plan för uppföljning och utvärdering av projektet samt spridning av resultatet. 

(PDF) 

# Bilaga 3 – Rådgivning 2015 som Du och miljön tjänar på, Greppa Näringen. (PDF) 

Författare till LOVA-ansökan är Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet tillika 

miljöinspektör vid samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun. 

Lägesrapport lämnad vid Vattenrådets sammanträde 2016-10-27 

 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund hänvisar till Pernilla Landins, sekreterare i Vattenrådet 

minnesanteckningarna från sammanträdet 2016-10-27, där det i rubricerat mail enligt nedan 

framgår att… 

Sammanfattning: 

 

Tre områden har strukturkalkats, sammanlagt ca 15 ha, varav 11 ha inom Grisbäckens 

avrinningsområde. 7-10 ton kalk med en koncentration på 10 % bränd kalk. Område 1 har 

plöjts i oktober. Resultatet visade att 10-20% mindre drivmedel åtgår samt att plöjningen gick 

snabbare för det område där man hade strukturkalkat. 

Följ länken https://drive.google.com/file/d/0B2mkWtdmuSQkQlhPVUt2STVkNHc/view 

så ser du när det konstaterades, att bränsleförbrukningen var lägre för det strukturkalkade 

området än det var för nollområdet. 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Slutversion-Kopia-av-ansokningsblankett-LOVA-GRISB-äCKEN-STEG-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Slutversion-BILAGA-1-LOVA-GRISB-aCKEN-STEG-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Slutversion-BILAGA-2-LOVA-GRISB-aCKEN-STEG-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Slutversion-BILAGA-3-GREPPA-N-aRINGEN-utbud-f-Ar_2015.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B2mkWtdmuSQkQlhPVUt2STVkNHc/view
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Ni kan följa denna länk för att se hur det gick till när 10 ha i Skorrö strukturkalkades 

https://drive.google.com/file/d/0B2mkWtdmuSQkNl92cUVIZ1lsa2s/view  

Avgörande för resultatet av strukturkalkat område är att… 

 

– Marken är förberedd/finfördelad innan åtgärd. 

– Väderförhållandena är gynnsamma och torra, när kalken ska plöjas ner i jorden. 

– Bra nedblandning av kalken. 

Om marken inte är finfördelad och man sprider kalken vid fuktigt väder så är risken att den 

brända kalken reagerar och blir cementliknande. 

Under 2017 och 2018 söks nu en projektledare som ska kunna arbeta med att stötta och stödja 

lantbrukarna, så att fler åtgärder genomförs. 

Just nu tar vi fram en enklare folder som har fokus på strukturkalkning. Under nästa år ska vi 

arbeta för att fler typer av åtgärder genomförs. 

Än så länge ligger vi i fas, men mycket beror på om vi hittar projektledare eller ej. 

Målet med vårt arbete är att genomföra en variation av åtgärder som leder till att närings-

läckaget till Grisbäcken reduceras med > 110 kg/år som senast 2027. Åtgärderna görs både på 

land och i vattendraget. 

Projektet görs i sammarbete med LRF, Greppa näringen, Torsås kommun, Kustmiljögruppen 

och Vattenrådet. 

Detta projekt har medfinansiering genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt 

förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Under projekttiden finnas en tjänst på 50 % för att driva arbetet framåt. 

 

Under 2016 fördelas tiden på flera personer. 2017-2018 är det ännu inte säkerställt hur tiden 

och arbetsuppgifterna fördelas. 

http://www.kustmiljögruppen.org/
https://drive.google.com/file/d/0B2mkWtdmuSQkNl92cUVIZ1lsa2s/view
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Fokus i projektet ligger på att hålla kvar näringen på åkermark för att gynna växterna och för 

att minska näringsläckaget till Grisbäcken.   

Så här började det och så här långt har vi kommit 

 

Sommaren 2015 inventerades Grisbäcken och dess närområde, då identifierades ett större 

antal möjliga åtgärder. 

 

Vi gick vidare och sökte projektet Grisbäcken steg 2.  

Den 31/4 2016 fick vi besked om att vi skulle få projektet. 

I projektets uppstart ingick att vi skulle genomföra två informationsmöten redan i början av 

maj 2016. 

  

Gruppen började diskutera, och kom fram till att vi borde försöka få till ett testområde där 

man skulle strukturkalka redan under försommaren 2016. Sent på säsongen var det dock. Men 

vi hittade en markägare som precis var i tagen att så majs på sin lerrika åker. Vi slog till och 

strukturkalkade 3 ha. Majsen som såddes har växt fantastiskt bra, trots torka. Nu är majsen 

skördad och uppföljning pågår. 

I projektets inledning hade vi redan bestämt, att senast hösten 2016 skulle vi försöka få till 

strukturkalkning ut med något av de lerrika områdena som identifierades under sommaren 

2015 när Grisbäcken inventerades. 

Under hösten har vi  

därför strukturkalkat  

10 ha åkermark med  

totalt 70 ton brunnen  

kalk.  

 

Nyproducerad informa- 

tionsfolder (PDF) om  

”Strukturkalkning  

Grisbäcken steg 2.          Foto: Pernilla Landin 

Här Strukturkalkning Skorrö kan ni se en film om vad strukturkalkning är och hur det såg ut 

när vi strukturkalkade i Skorrö. 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Info-folder-Strukturkalkning-Grisbacken-steg-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Info-folder-Strukturkalkning-Grisbacken-steg-2.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B2mkWtdmuSQkNl92cUVIZ1lsa2s/view
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Denna typ av kalk är känslig för väder och vind. När nedbrukningen sker måste det vara 

varmt och torrt. Blir kalken blöt/fuktig innan den brukas ned bildas en skorpa ungefär som 

processen är när cement brinner/härdas. Därför valde vi att se till att den sista kalken som blev 

kvar när de 10 ha var klara användes för strukturkalkning av ca 1 ha lerrik åkermark hos 

annan markägare inom Grisbäckens avrinningsområde. Så under samma dag fick vi ca 11 ha 

åkermark strukturkalkad ut med grisbäckens avrinningsområde. Uppföljning under våren 

2017. 

Uppföljning av första området som strukturkalkades. Här ser ni en Filmsekvens gällande 

uppföljning av första området som stukturkalkades maj 2016. 

 

Ytterligare information finns på Vattenrådets hemsida på länken 

http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/  

 

 

Projektet ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” 

… är i själva verket en tredje relevant rubrik för att kommentera och förklara punkten A:2 på 

sidan 25. 

Detta är ett helt nytt och ganska omfattande projekt för Kustmiljögruppen, som tog sitt 

avstamp under de sista verksamhetsmånaderna under 2016 i och med att Vattenenheten på 

Länsstyrelsen i Kalmar län meddelade, att Havs- och vattenmyndigheten har beviljat pengar 

till ett spännande nationellt projekt med rubriken ”Vik för vik – mot en friskare 

Östersjökust” för de län och kommuner som gränsar till Östersjön. Förutsättningarna för att 

delta i projektet redovisas nedan i punktform. 

 Länsstyrelsen i Södermanland samordnar projektet och alla kustlän från Blekinge i 

söder till Stockholm i norr deltar. 

 Projektets syfte är att öka takten och utveckla samarbetet kring åtgärdsarbete längs 

Östersjökusten och bygga en kunskapsbank för kustvattenåtgärder. Syftet är även att 

vi gemensamt ska gå vidare och genomföra åtgärder i några utvalda vikar. 

 I första skedet finns det pengar fram till 2018. 

 Åtgärder kan handla om allt från att minska belastningen till en vik, ta bort näringsrika 

sediment eller binda fosfor, göra åtgärder för rovfisken, skydda mot exploatering, 

restaurera vegetationen etc. 

http://www.kustmiljögruppen.org/
https://drive.google.com/file/d/0B2mkWtdmuSQkQlhPVUt2STVkNHc/view
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
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 I första skedet är målsättningen att välja ut ett antal vikar och ta fram detaljerade 

åtgärdsplaner för dessa. 

 Inom projektet finns det viss tillgång till lönemedel och ganska mycket pengar är 

avsatta för exempelvis provtagning och kartläggning av de utvalda vikarna. 

 I övrigt hänvisas till ”Reviderad projektplan med angivande av syfte, mål och 

tidsplan”. (PDF) 2017-02-16. 

 

Vattenenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar sin inställning till projektet, som är 

kristallklart och uttrycks med orden ”förutsättningen för att projektet ska lyckas är 

samverkan med er i kustkommunerna”. ”Vattenenheten vill därför ha förslag på 

vikar/områden som ni i Torsås kommun tycker bör ingå i projektet” och som mynnar ut i 

antagandet att vi kan gå vidare med åtminstone två vikar i Kalmar län. 

Av redovisningen ovan som grund har Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med stöd 

från Kustmiljögruppens presidium föreslagit tre projekt inom Torsås kommun som uppfyller 

kriterierna och riktlinjerna för projektet ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” 

nämligen… 

 

 

  

  

Inför det kommande arbetet med årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 så har kontakter 

tagits med dels Vattenrådet och dels med Vattenenheten för att få kunskap om hur pass långt 

Länsstyrelsen i Kalmar län hunnit i sitt utvärderingsarbete av de inkomna svaren från kom- 

munerna i länet. 

Carina Pålsson, sakkunnig vid Vattenenheten på Länsstyrelsen, där skriver… 

”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 deras föreslagna val av vikar i 

Kalmar län och gjorda prioriteringar i Vik för vik projektet – mot en renare Östersjökust. 

Kärrabo 

Kustvårdsförening 

Skeppevik/Björkenäs 

Södra Kärr 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Reviderad-projektplan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Reviderad-projektplan.pdf
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Utifrån Kustmiljögruppens horisont, mål och agenda borde givetvis även den omfattande 

förstudie som genomförts inom Kärrabo Kustvårdsförening med mycket väl genomarbetade 

delprojekt, som gjordes under hösten 2014 till vintern 2015 ingå i vik för vik projektet.  

Att Kustmiljögruppen får 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 kännas både som en utmaning och sporre. 

 

För att ta del av ytterligare information och underlag i projektet klickar du som läsare till års- 

redovisningen på länken http://www.kustmiljogruppen.org/httpwww-kustmiljogruppen-

orgprojekt-vik-for-vik-mot-en-friskare-ostersjokust/  

 

 

 

”Vårträffen 2016” med efterföljande årsmöte  

 

… är i själva verket ytterligare en fjärde relevant rubrik för att kommentera och förklara 

punkten A:2 på sidan 25. 

Styrelsen för Kustmiljögruppen bjöd in medlemsföreningarnas kontaktpersoner i samverkan 

med Vattenrådets styrelseledamöter och medlemmar till den nu sedvanliga ”Vårträffen med 

efterföljande årsmöte” lördagen den 28 maj 2015 i BBK:s klubbstuga i Bergkvara 

småbåtshamn med magisk utsikt över ett glittrande lugnt Kalmarsund. 

Ett vatten som på många sätt har spelat och spelar en så stor och betydande del av våra liv, 

varför temat knöts an till uppmaningen… 

 

 ”Åtgärder lokalt och regionalt” – för att nå EU:s miljömål  
 

                                     

                                        Pia Prestel, Kustmiljögruppens nyvalda t.f. ordförande öppnade  

                                 ”Vårträffen 2016” med att hälsa de 18 närvarande deltagarna hjärtligt 

                                 välkomna i vattnets tecken med representation från fem medlems- 

                                 föreningar, för att därefter direkt gå in på dagens tema ”Åtgärder lokalt 

                                 och regionalt” – för att nå EU:s miljömål. 

                                  

                                Pia P fortsätter vidare sin inledning med att deklarera, att Kustmiljögrup- 

Bild: Pia Prestel          pen satsar helhjärtat hela sitt humankapital på, att stödja Torsås kommun 

                               och dess invånare, sommarboende och turister för att i samverkan nå 

                               miljökvalitetsmålen som Sveriges riksdag har fastställt.  

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/httpwww-kustmiljogruppen-orgprojekt-vik-for-vik-mot-en-friskare-ostersjokust/
http://www.kustmiljogruppen.org/httpwww-kustmiljogruppen-orgprojekt-vik-for-vik-mot-en-friskare-ostersjokust/
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”Miljökvalitetsmålen är den klart lysande stjärnan på vattenhimlen som ska leda oss, så att vi 

i Torsås kommun med sin kustremsa utmed Kalmarsund även i framtiden ska ha frisk luft, 

levande sjöar, ett rent dricksvatten, skogar, ett rikt odlingslandskap och ett hållbart samhälle. 

Det handlar om vad vi investerar i dag och för framtiden. Förutom att bygga vidare på de 

många goda insatser som görs, så behöver myndigheter, kommun, näringsliv och medborgare 

samverka mer”. 

 

”Vad farfar och moster och jag har gjort med vattnet får mina barn och barnbarn ta 

följderna av. Ja, tro mig – allt vatten hänger ihop över tiden och i rummet.  

Det finns ingen som gör nytt vatten”. – John Bräutigam 2015. 

 

Om detta sker eller inte fram till 2027 är mycket upp till oss själva att avgöra, då Torsås 

kommuns geografi ger unika förutsättningar att ta ansvar för vattnet. I princip hela 

vattensystemet från källorna till utloppen i Östersjön ligger inom kommunen – inga stora åar 

eller sjöar som vi delar ansvaret för med andra kommuner.  

 

Slutligen konstaterade Pia Prestel, att det bara finns en Länsstyrelse som har  

det övergripande ansvaret för vattnet som finns i vår kommun.  

 

Efter ordförandens öppnande och inledning sätts och präglas temat på  

dagordningen av övriga föreläsares inlägg och budskap som återfinns på  

Kustmiljögruppens hemsida i dokumentarkivet under minnesanteckningar       Bild: Lst vapen i 

på den blå klickbara länken nedan…                                                                                 Kalmar län 

http://www.kustmiljogruppen.org/vartraffen-2016/  

 

- Susanna Minnhagen, musselamiral/projektledare, Service- 

förvaltningen, Kalmar kommun på temat – Odling av blå- 

musslor för upptag av näringsämnen samt program för bio- 

logisk återställning och fysisk restaurering i marin miljö. 

– Powerpoint presentation – Odling av blåmusslor för  

upptag av näringsämnen. (PDF)                                                 Foto: Ove Lind 

                                                

- Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet samt vatten- 

projektansvarig i Torsås kommun på temat – Åtgärder           

lokalt för att nå EU:s miljömål. 

           – Powerpointpresentation – Vattenprojekt i Torsås kommun. 

           (PDF)                                                                                           Foto: Ove Lind                                                                                     

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/vartraffen-2016/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/04/Odling-av-blamusslor-for-upptag-av-naringsamnen-16-02-03_SM.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/04/Odling-av-blamusslor-for-upptag-av-naringsamnen-16-02-03_SM.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/04/Pernilals-PPP-vid-Vartraffen-2016.pdf
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- Martin Storm, samhällsbyggnadschef, Torsås kommun på 

temat – Erfarenheter av vass-slåtter 2015 med siktet inställt  

på säsongen 2016 med planering och genomförande. 

 

- Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare, Kustmiljögruppen 

på temat – Erfarenheter av vass-slåtter 2015 med siktet inställt 

på säsongen 2016 med planering och genomförande.                         Foto: Ove Lindh 

– Powerpointpresentation – Vattenpentaedern. (PDF) 

– Powerpointpresentation – Vassklippning 2016 – Schematisk principmodell. (PDF) 

 

- Rune Fransén, adjungerad ledamot i Kustmiljögruppen på  

temat - Samråd med Länsstyrelsen om förnyat femårigt  

2016-2020 miljötillstånd avseende vassklippning. 

– Länsstyrelsen i Kalmar läns SAMRÅD (PDF) daterat  

den 28 april 2016 angående vassklippning på flertalet  

fastigheter, Torsås kommun enligt12 kap. 6 § miljöbalken. 

 – Anmälan för samråd (PDF) enligt 12 kap 6 § MB               Bild: Lena Peribert och Rune 

för övriga verksamheter, vassklippning utan kartmaterial.      Fransén  

– Kartmaterial (PDF), som avser kuststräckan för de           Foto: Ove Lindh 

medlemsföreningar som har länsstyrelsens godkän- 

nande att klippa vass – tillhörande ”Anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken för övriga verksamheter – vassklippning”. 

 

 

Pia Prestel t.f. ordförande i Kustmiljögruppen sammanfattar den publika delen av ”Vårträffen 

2016” under rubriken ”Så här tolkar jag vad jag hört under förmiddagen om vi satsar på 

miljön – för ett gott liv i en livskraftig kommun” med orden... 

 

Det är därför som det finns massor att göra både för oss i Kustmiljögruppen 

samt många, många andra aktörer just för andra. 

 

Efter Vårträffen hölls sedvanliga ”Årmötesförhandlingar”, som Du kan ta del av genom att 

klicka på den blå länken http://www.kustmiljogruppen.org/vartraffen-2016/  

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/04/Vattenpentaedern.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vassklippning-2016-schematisk-principmodell.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/525_2867_16-Vasstillstand-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/06/Utgava-2-Anmalan-for-samrad-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/06/Utgava-2-Kartmaterial-till-anmalan-for-samrad-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/vartraffen-2016/
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”Höstträffen 2016” med efterföljande föreningsstämma enligt § 12 i stadgarna  

 

… är i själva verket ytterligare en femte relevant rubrik för att kommentera och förklara 

punkten A:2 på sidan 25. 

Styrelsen för Kustmiljögruppen bjöd in medlemsföreningarnas kontaktpersoner till den nu 

sedvanliga ”Höstträffen med efterföljande föreningsstämma” lördagen den 29 oktober 2016” 

på temat – ”en guidad tur genom Torsås samhälle med fokus lagt på magasinering och 

fördröjning. 

 

Det är ganska ovanligt, att Kustmiljögruppens sammankomster sker på platser utanför 

Bergkvara hamn med Kalmarsund och Garpens fyr inom synhåll. Eftersom Höstträffens tema 

var – ”en guidad tur genom Torsås samhälle med fokus lagt på magasinering och fördröjning” 

av Torsås ån, blev valet av lokal ganska naturligt, nämligen Nya kommunhuset på 

Kalmarvägen i Torsås. Styrelsen bjöd de 12 deltagarna på en välsmakande frukost där Pia 

Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande gav en översiktlig 

information om dagens hållpunkter innan stegen denna sköna 

höstlördag bar vidare till kyrkans parkering, där den guidade  

turen började.  

 

Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet berättade om det  

LOVA-projekt, som nu realiserats, men där mycket nu återstår 

i samverkan med gata-park och tekniska avdelningen för att ge 

Torsåsborna ett rekreationsområde av klass.                               Bild: Pernilla Landin informerar del- 

                                                                                                                          deltagarna. 

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun tillika sekreterare i Vattenrådet ger 

en beskrivning av hela projektet och delar ut informationsbroschyrer – se klickbara blå länkar 

nedan - till deltagarna, där det bland annat framgår, att projektet är medfinansierat genom 

statligt stöd till lokala vattenprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar län, där samverkan 

skett med Vattenrådet och Kustmiljögruppen.  

Torsåsån en tillgång i Torsås samhälle – idéer och visioner. (PDF)  

Sammanställning av projektet ”Magasinering och fördröjning –  

ett helhetsgrepp genom Torsås samhälle”. (PDF)  

 

                                                                                                          Bild: Gölen med fontän, O2 pump 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/11/Torsasan-en-tillgang-i-Torsas-samhalle.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/11/Magasinering-och-fordrojning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/11/Magasinering-och-fordrojning.pdf
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Mer går att läsa på kommunens hemsida på länken 

http://www.torsas.se/projekt/Vattenvardsprojekt-2015.aspx 

På sidan 22 i årsredovisningen framgår i mitten på sidan att 

 ”Samverkan, kommunicering och engagemang har varit avgörande  

för att få till projektet”. 

Klicka på den blå länken för att läsa mer.                                                        Bild: Pernilla Landin vid 

                                                                                                                                       Gölen i Torsås 

 

# http://www.kustmiljogruppen.org/torsasan-en-tillgang-i-torsas-samhalle-ideer-och-visioner/  

 

 

Föreningsstämman  

 

Efter en förmiddag med stövlarna på samlades deltagarna till föreningsstämma enligt vad som 

framgår av föreningens stadgar § 12. 

 

I årsredovisningen på sidorna 8-10 finns det en ingående redovisning om valberedningens 

arbete, som tyvärr misslyckades och mynnade ut i att det saknades förslag på kandidater till 

de tre exekutiva ledamöterna ordförande, kassör och sekreterare. 

 

Detta ledde i sin tur fram till, att de nuvarande exekutiva ledamöterna Pia Prestel, Lena 

Peribert och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund erbjöd sig, att fungera i sina funktioner fram till 

”Vårträffen 2017”, dock längst fram till den 30 april 2017, vilket godkändes av 

föreningsstämman med acklamation. 

 

För att underlätta valberedningens arbete med att rekrytera nya ledamöter hade styrelsen 

förberett en ändring av stadgarna vad avser § 08 – styrelsen och paragraf 12 – förenings- 

stämman, vilket godkändes av föreningsstämman med acklamation. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av föreningsstämmans beslut.  

 

# Styrelsens förslag till föreningsstämman om ändring av § 08 – styrelsen – och § 12 – 

föreningsstämma – enligt beslut i styrelsen 2016-10-10, § 16166. (PDF) 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.torsas.se/projekt/Vattenvardsprojekt-2015.aspx
http://www.kustmiljogruppen.org/torsasan-en-tillgang-i-torsas-samhalle-ideer-och-visioner/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/09/§-16166-2016-10-10-Styrelsens-forslag-till-stadgeandring-§-08-och-§-12-1.pdf
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Föreningsstämman biföll styrelsens förslag till… 

# Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019 (PDF) enligt 
beslut i styrelsen 2016-10-10, § 16163. (PDF) 

# Styrelsens förslag till verksamhetsbudget för 2017 med plan 2018-2019 (PDF) enligt 
beslut i styrelsen 2016-10-10, § 16164. (PDF) 

 

Vidare beslutar föreningsstämman, att till ledamöter
6
 i styrelsen med mandatperiod 

utse… 

 

Pia Prestel   t.f. ordförande   t.o.m. 2017-04-30 

Lena Peribert   kassör  t.o.m. 2017-04-30 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund,  sekreterare  t.o.m. 2017-04-30 

 

Magnus Rosenborg  ledamot  2017 helår 

Robert Briland  ledamot  2017 helår 

Jarl Sturesson  ledamot  2017/2018 

Hans Brohlin   ledamot  2017/2018 

 

Rune Fransén  adjungerat ledamot 2017 helår 

Bo Johnér   adjungerad ledamot 2017 helår 

 

Ove Lindh, Bergkvara   ersättare  2017 helår 

Gunilla Berglund Hagström ersättare  2017 helår 

Kifle Yessab   ersättare  2017 helår 

Gunnar Larsson
7
  ersättare  2017 helår 

Christer Johansson
8
  ersättare  2017 helår 

 

Till revisorer utsåg föreningsstämman Jan Hellman  

med Solbrith Hellman som ersättare för verksamhetsåret  

2017. 

                                                           
6
 De nya stadgarna fr.o.m. 2017-10-29 säger, att styrelsen måste bestå, 

utav minst tre ledamöter och minst två ersättare. 

7
 Badudden delprojekt 01 inom Kärrabo Kustvårdsförening 

8
 Vik för vik – mot en friskare Östersjökust, Grisbäcken/Södra Kärr 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/09/Verksamhetsplan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/09/Budget-o-Plan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
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Samtliga handlingar till ”Höstträffen 2016” med efterföljande föreningsstämma enligt § 12 i 

stadgarna kan Du ta del av genom, att klicka på den blå länken nedan.  

http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2016/  

 

 

 

 

”Vasslåtter 2016 

 

… är i själva verket ytterligare en sjätte relevant rubrik för att kommentera och förklara 

punkten A:2 på sidan 25. 

 

Vid ”Höstträffen 2015” presenterade styrelsen för de deltagande kontakpersonerna en 

schematisk skiss, som ses nedan över kontakt- och kommunikationsvägarna mellan de fyra 

inblandade huvudaktörerna… 

 

Torsås Kommun – Medlemsförening i KMG – Vassklipparen – Kustmiljögruppen …  

 

… vilket är ett kommunikationssystem som måste betraktas som helt orimligt för de två 

ideella aktörerna Torsås Kustmiljögrupp och de enskilda medlemsföreningarna både ur 

resurs- och förtroendesynpunkt för att genomföra vasslåtter 2016 på. 

                                                     

                                                              

                                  Torsås kommun                                     Medlemsförening 

 

 

   

 

 

                                   Kustmiljögruppen                                Vassklipparen 

 

Sammantaget finner därför styrelsen, att det upprättade PM:et från den 20 mars 

2015, klicka på den blå länken nedan, måste omarbetas, då det gäller handhavandet av 

vasslåttern inför säsongen 2016, för att undvika att så mycket administrativ kraft läggs på en 

”icke-fråga”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-

kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2016/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf
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I årsredovisningen på sidorna 22 och 23 har  

styrelsen redovisat hur vassklippningen förändrats  

under 2016 med nytt samråd med Torsås kommun 

och nytt femårigt vass-tillstånd av Länsstyrelsen 

samt med hänsyn tagen till de tre ändrade förutsätt- 

ningarna som meddelades under ”Vårträffen 2016”  

av både Martin Storm, samhällsbyggnadschef i  

Torsås kommun och Rune Fransén, adjungerad  

ledamot av Kustmiljögruppens styrelse. 

                                                                                     Bild: Upptagning av slagen vass i Djursvik 2014. 

Resultatet av genomförda förändringar med en           

anpassning till de ideella krafternas förutsättningar  

både vad avser resurs- och förtroendesynpunkt har under vass-slåtter perioden varit positiva.  

 

Särskilt positivt är, att det först är nu efter många turer är klarlagt, att det är den enskilda 

medlemsföreningen som är verksamhetsutövare och därmed ytterst ansvarig för att alla 

tillstånd finns på plats före vass-slåtter och att de föreskrifter som respektive samråd och 

tillstånd omfattar följs in i minsta detalj. Inte minst, att vassen skall tas om hand i anslutning 

till vass-slåttern, vilket fortfarande uppvisar en förbättringspotential gentemot de externa 

aktörer som hjälper föreningarna med detta. 

 

                                           

 

 

 

Verkerksamhetsberättelse med betoning lagd på ”externa aktiviteter”! 

 

Torsås Kustmiljögrupp är som det framgår av förvaltningsberättelsen på sidan 10 represen- 

terad i ett flertal organ och har som det även framgår på sidan 11 i denna berättelse ett 

förhållandevis rikt nätverk och många kontaktytor, utifrån att föreningen är och bedriver ett 

ideellt arbete.  

 

Någon avlönad personal eller externa resurser för konsulter finns inte att tillgå, för att 

genomföra föreningens agenda, vilket måste tas i beaktande och vara vägledande när nu 

styrelsen presenterar den del av verksamhetsberättelsen som avser föreningens ”externa  

aktiviteter”. 

 

http://www.kustmiljögruppen.org/
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                    Kustmiljögruppens presidium deltar i ”öppet” samrådsmöte angående detaljplan  

                      för Kroka 4:39 – Festplatsen, Djursvik, Torsås kommun under medverkan av 

                      Henrik Nilsson-Bokor, kommunstyrelsens ordförande, Håkan Petterson, 

                  kommunchef och Fredrika Ternelius, planarkitekt i Torsås kommun med 

                 hänvisning till sidan 18 i årsredovisningen. 

                   

 

Styrelsemöte för Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens och Brömsebäckens 

                avrinningsområden, i vilket Kustmiljögruppens ledamöter Pia Prestel och 

           Karl-Gustaf (Kåge) Eklund som ordinarie ledamöter. Samtliga protokoll och 

                   minnesanteckningar från Vattenrådets sammanträden återfinns på länken 

                  http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/ 

 

                     Kustmiljögruppen har sitt första styrelsesammanträde hos Karl-Gustaf (Kåge) 

                    Eklund. Se klickbart protokoll på länken Styrelsemöte den 25 januari 2016, 

                   §§ 16001 – 16026. (PDF) 

 

                   Kustmiljögruppens presidium deltar som ordinarie ledamöter i Vattenrådet 

                    i Pernilla Landins presentation inför ledamöterna i kommunfullmäktige med 

                    betoning lagd på om vad Vattenrådet arbetar med för frågor samt resultatet av 

                      detta arbete. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av presentationen. 

                     # Powerpoint presentation inför KF-ledamöterna 15 februari 2016. (PDF) 

 

                    Lyckebyåns Vattenförbund inbjuder till utbildningskväll med rubriken ”Vad får 

                   man göra i vatten!” Se klickbart underlag på länken Powerpointpresentation 

                     ”Regler om vatten – Lagtolken 2016-02-16 i Vissefjärda. 

 

 Kustmiljögruppens styrelse sammanträder hos styrelseledamoten Robert 

                     Briland. Se klickbart protokoll på länken Styrelsemöte den 22 februari 2016, 

                     §§ 16027 – 16054. (PDF)             

 

11 

jan 

20 

jan 

22 

jan 

15 

febr. 

22 

febr. 

16 

febr. 

http://www.kustmiljögruppen.org/
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-01-25-utgava-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/PP-KF-15-feb-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Regler-om-vatten-Lagtolken-2016-02-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Regler-om-vatten-Lagtolken-2016-02-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-02-222.pdf
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                     Arbetsmöte med företrädare för Järnsida Stugägareförening Eibert Johansson 

                    och Egon Bergman hos sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad 

                     i Södra Kärr, där även Pia Prestel deltar. Arbetsmötet avsåg utvärdering och 

                     uppföljning av vass-slåtter 2015. Underlag till arbetsmötet återfinns i diariet 

                   som klickbara länkar på följande datum 2016-02-04 resp. 2016-02-09 resp. 

                 2016-02-10 resp. 2016-02-26 och 2016-03-24 samt tre inkomna ärenden  

                 2016-03-25 och 2016-03-29, 2016-04-07 som uppföljning efter arbetsmötet. 

 

 

Länsstyrelsen inbjuder till halvdagskonferens för en Workshop om ”Framtidens 

vattenarbete” med deltagande och representation från Kustmiljögruppen av Pia 

Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund.  Klicka på den blå länken för att ta del 

av Programmet som finnas här. 

Kontaktpersoner: Erika Nilsson och Carola Lindberg Vattenmyndigheten i 

Södra Östersjöns vattendistrikt. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av 

konferensmaterialet. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2016/Pages/diskussioner-

for-ett-effektivare-atgardsarbete.aspx 

 

Inkommer mail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Skattebefrielse” jämte två bifogade filer… 

# Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift. (PDF) 

# Beslut om befrielse från uppgiftsskyldighet. (PDF) 

 

Valberedningen sammanträder hos Pia Prestel med deltagande av Karl-Gustaf 

(Kåge) Eklund och Magnus Rosenborg för att bland annat bestämma 

profilbild/sökprofil för tilltänkt ny ordförande i Kustmiljögruppen. Klicka på de 

blå länkarna nedan för att ta del av valberedningens arbete.  

– Vad kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning? (PDF) 

– Profilbild över behövda kompetensområden på ledamöter i 

Kustmiljögruppens styrelse för 2017. (PDF) 

– Medlemsföreningar kopplade till profilbild för/på ledamöter i KMG:s 

styrelse för 2017. (PDF)  

- Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens 

styrelse 2011- 2016. (PDF) 

05 

mars 

15 

mars 

03 

april 

31 

mars 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2016/Pages/framtidens-vattenarbete,-kalmar.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2016/Pages/diskussioner-for-ett-effektivare-atgardsarbete.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2016/Pages/diskussioner-for-ett-effektivare-atgardsarbete.aspx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Skattebefrielse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Ansokan-om-befrielse-fran-att-lamna-sarskild-uppgift.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Beslut-om-befrielse-fran-uppgiftsskyldighet-2016-03-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/09/Vad-kannetecknar-medborgardriven-vattenforvaltning-kvarnhjul.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/09/Profilbild-kompetensomraden-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/09/Profilbild-kompetensomraden-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/09/Medlemsforeningar-kopplade-till-profilbild-for-styreslens-ledamoter-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/09/Medlemsforeningar-kopplade-till-profilbild-for-styreslens-ledamoter-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011.pdf
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                    Styrelsemöte för Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens och Brömsebäckens 

                avrinningsområden, i vilket Kustmiljögruppens ledamöter Pia Prestel och 

           Karl-Gustaf (Kåge) Eklund deltar i som ordinarie ledamöter.  

                     Samtliga protokoll och minnesanteckningar från Vattenrådets sammanträden 

                    återfinns på länken http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/ 

 

 

Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel deltar i en informationskväll om 

finansieringsmöjligheter av utvecklingsprojekt via Arvsfonden, Idrottslyftet, 

Landsbygdsprogrammet och Lokalt ledd utveckling genom ”Leadermetoden” i 

Örsjö bygdegård.                      

# Tips/sammanfattning 2016-04-13 Örsjö Bygdegård. (PDF)  

 

  

                      Våtmarkskonferens i Lilla Böslid, Halmstad med deltagande av Kustmiljö- 

                    gruppens presidium på temat ”Våtmarkens betydelse för att minska 

                     övergödningen nu och i en framtid”. Kustmiljögruppen representerar Torsås 

                   kommun och Vattenrådet. Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av 

                    deltagarlista och konferensmaterialet. 

”Deltagarlista och presentationer från våtmarksseminariet 2016-04-20 i Lilla 

Böslid” jämte fyra bifogade filer… 

# Deltagarlista 2016-04-20. (PDF) 

# Presentation EviEMs rapport. (PDF) 

# Presentation Jordbruksverkets rapport. (PDF) 

# Presentation Jos Verhoeven. (PDF) 

# Integrated Buffer Zones – BalticSea2020. (PDF)  

# Jordbruksverkets rapport hittas på länken nedan  

http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html 

# EviEMs rapport hittas på länken nedan… 

http://www.eviem.se/sv/projekt/vatmarker-som-kvavefallor/ 

 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund deltar i en vattendragsvandring inom LOVA- 

                     projektet Grisbäcken steg 2 hos lantbrukaren Bengt-Olof Alfonsson, Skorrö 

                     med fokus lagt på strukturkalkning med deltagande av Pernilla Landin,  

07 

april 

19 -

20 

april 

24 

april 

13 

april 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Tips-Sammanfattning-2016-04-13-Orsjo-bygdegard.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Deltagarlista_20-april-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Presentation_EviEMs-rapport.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Presentation_Jordbruksverkets-rapport.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Presentation_Jos-Verhoeven.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Integrated-Buffer-Zones.pdf
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
http://www.eviem.se/sv/projekt/vatmarker-som-kvavefallor/
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Roland Swedestam, Ralf Johansson, Magnus Nielsén samtliga från Vattenrådet 

                     och Dennis Wiström, Västerviks kommun. 

 

 

Kustmiljögruppens styrelse sammanträder hos sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) 

                    Eklund. Se klickbart protokoll på länken Styrelsemöte den 25 april 2016,  

                  §§ 16055 – 16090.(PDF)  

 

                     Kustmiljögruppen deltar sedvanligt på Bergkvara-dagen på temat ”Vatten 

                    utifrån de fem hörnstenarna – miljö – rekreation – boende – näringsliv –  

                    samhälle, som årligen hålls på Kristi himmelfärds dag. 

 

                    På marknadsståndet fanns mycket att ta del av  

               både för vuxna och barn bl.a. i samverkan med  

               Vattenrådet såsom insektshotell för den biolo- 

                 giska mångfalden, en åldersliten julgran i vatten  

                    en – risvase - som fick symbolisera ett skydd för  

                abborr- och gäddyngel. En ny invasiv fiskart  

                    ”smörbult” som simmade runt i en skål, som  

                      numera finns i våra kustnära vatten utmed             Bild: Smörbult fångad av Leif 

                          Kalmarsund.                                                             Lindberg, Bergkvara                           

                 Vårlotteriet startar detta datum för att pågå 

              under 30 dagar. Informationsmaterial – plockmaterial - i form av foldrar och 

                böcker som berör Kustmiljögruppens verksamhet och mycket mer. 

                 Vid utvärdering av dagen kunde styrelsen konstatera, att många kontakter tagits 

                    och många besökare hade passerat marknadsståndet. Ett litet bevis på detta var 

                     att 200 lotter sålts. 

 

 

Pia Prestel, Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Leif Lindberg och Olle Gustafsson, 

Norragårdens Samfällighetsförening representerar Kustmiljögruppen i den 

heldagskonferens på Linnéuniversitetet, som arragerats av Västerviks kommun 

på temat ”Skydda och vårda våra viktiga vikar”. 

 

05 

maj 

24 

april 

forts. 

 

10 

maj 

25 

april 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-04-25-1.pdf
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Av dagen kan följande sammanfattning göras nämligen att ”Grunda kustnära 

havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och 

är viktiga uppväxtmiljöer för flera fiskarter i Östersjöns kustområden. De 

vegetationsrika vikarna nära land hör till de allra artrikaste och mest produktiva 

livsmiljöer vi har i Östersjön”. 

                     Klicka på den blå länken för att ta del av dokumentationen.  

                    # Dokumentation från workshop ”Skydda och vårda våra viktiga vikar 2016- 

                       05-10 i Kalmar på Lnu”. (PDF) 

 

 

”Vårträff 2016” med efterföljande årsmöte enligt § 14 i stadgarna för Kustmiljö- 

gruppens medlemsföreningar på temat ”Åtgärder lokalt och regionalt – för att nå 

EU:s miljömål.  

För övrigt hänvisas till årsredovisningen på sidorna 36-38. 

Klicka på den blå länken för att ta del av minnesanteckningar mm. 

http://www.kustmiljogruppen.org/vartraffen-2016/ 

 

 

 Årsmöte i Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens och Brömsebäckens 

                avrinningsområden på temat där ”Vattenvårdsarbetet i samverkan står i 

                 centrum”. 

I år gör vi ett samarrangemang med Kustmiljögruppen. Vattenrådet inleder 

morgonen/dagen med att genomföra årsmötet. Efter årsmötet går vi in på 

Kustmiljögruppens och våra gemensamma intressen.  

Fokus för dagen ligger på ”åtgärder lokalt och regionalt för att nå EU:s miljö-  

               mål”. Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av årsmötet. 

                     # Inbjudan och program för 28 maj 2016. (PDF) 

                 # Verksamhetsplan för 2016-2017. (PDF) 

                # Verksamhetsberättelse för 2015-2016. (PDF) 

 

 

Kustmiljögruppens styrelse sammanträder hos Lena Peribert.  

Se klickbart protokoll på länken Styrelsemöte den 30 maj 2016,  

§§ 16091 – 16118. (PDF) 

28 

maj 

30 

maj 

10  

maj 

forts. 

28 

maj 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Grunda-kustnara-havsvikar-med-efterfoljande-workshop-2016-05-10.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Grunda-kustnara-havsvikar-med-efterfoljande-workshop-2016-05-10.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/vartraffen-2016/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Inbjudan-och-program-fÂr-28-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/VP-verksamhetsplan-2016-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/VB-Verksamhetsberñttelse-2015-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-05-30.pdf
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                    Justering av protokoll från årsmötet 2016-05-28 hos sekreteraren Karl-Gustaf 

                      (Kåge) Eklund med närvaro av Pia Prestel, t.f. ordförande och med justering av 

                    Birgitta Hedvall, Gunnarstorps miljöförening och Gunnar Larsson, Kärrabo 

                  Kustvårdsförening. 

                  

 

Presidiet deltar och representerar Kustmiljögruppen i ”Kustmiljödag” i 

Västervik, som ingår i den årliga återkommande vattenturnén i Kalmarsunds- 

kommissionens regi, som i år arrangeras av Västerviks kommun. 

Klickbara filer och länkar före och efter kustmiljödagen återfinns på nästa sida. 

# Välkommen till Kustmiljödag torsdagen den 2 juni 2016 i Västervik. (PDF) 

# Program. (PDF) 

# Karta över Gamleby. (PDF) 

# Anmälda deltagare. (PDF) 

Arbetsmaterial under bussresan från Bergkvara bussterminal  

# Trappa KSK. (PDF) 

# Metoder övergödningsåtgärder samrådsversion. (PDF) 

Resultat av Kustmiljödagen  

# Övergödning – trappa – Kalmar län. (PDF)  

# Föreläsning av professor Uno Wennergren om gödselmål kontra miljömål. 

(PDF) 

# Övergödningstrappa i Kalmar län – Carina Pålsson, länsstyrelsen i Kalmar län 

(PDF) 

# City Accelerator Handout – A3. (PDF) 

# BSCA Processen. (PDF) 

# Utvärdering Kustmiljödag 2016-06-02 i Västervik. (PDF) 

# Bildspel under kustmiljödagen 2016-06-02 i Västervik. (PDF) 

 

 

                      Dragning av Kustmiljögruppens ”Vårlotteri 2016” hos Karl-Gustaf (Kåge) 

                   Eklund med deltagande av Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande samt 

                   av styrelsen utsedda och valda kontrollanterna Jan och Solbrith Hellman. 

01 

juni 

02 

juni 

04 

juni 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Inbjudan-Västervik-2-juni-utgava-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Program-Vñstervik-kustmiljÂdag-2-juni.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KustmiljÂ-2-juni-Karta.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Anmñlda-till-KustmiljÂdag-den-2-juni.xlsx.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Trappa_KSK_Carina.pptx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Metoder-ÂvergÂdningsÑtgñrder-samrÑdsversion.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Overgodning-trappa-Kalmar-lan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Forelasning-av-professor-Uno-Wennergren-om-godselmal-kontra-miljomal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Overgodningstrappa-i-Kalmar-lan-Carina-Palsson.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/CityAccelerator_Handout_A3_160418.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/BSCA-Processen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Utvardering-kustmiljodag-2016-06-02-Vastervik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bildspel-under-kustmiljodagen-2016-06-02-i-Vastervik.pdf
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                     Klicka på den blå länken för att ta del av Protokoll fört vid dragning av 

                     Kustmiljögruppens ”Vårlotteri 2016” den 4 juni 2016, §§ 16119 – 16124. 

                   (PDF) 

 

 

Kustmiljögruppen deltar i kampanjen ”Vattensmart – njut av sommaren men 

spara på vattnet!” tillsammans med Borgholms Energi, Kalmar vatten, 

Mörbylånga kommun, Torsås kommun, Regionförbundet i Kalmar län och 

Länsstyrelsen i Kalmar län jämte tre bifogade filer… 

 

# Vattensmart – njut av sommaren men spara på vattnet! (PDF) 

# ”Waterwise” – enjoy the summer but save water! (PDF) 

# ”Seien sie Wassersmart” – Wasser sparen und den Sommer genießen!” (PDF) 

Midsommar är snart här och semestern med den. Under denna period ökar 

vattenförbrukningen och här kommer en uppmaning till dig om en 

vattensmart sommar!  

Under det gångna året har nederbörden varit extremt låg i vår region och 

grundvattennivåerna har sjunkit till historiskt låga nivåer. Men vattnet räcker till 

oss alla om vi bara gör lite mer som kamelerna och hushållar med vattnet. Varje 

liten förändring du kan göra är betydelsefull.  

Följ kampanjen och hitta smarta spartips på facebook.com/vattensmart. 

 

 Sekretariatet översänder mail (PDF) till ordförandena i KMG: s 

                  medlemsföreningar med rubriken ”Viktig information till medlems- 

                    föreningarna i KMG:en som klipper vass inför vassklippningssäsongen 

                  2016”. 

 

Avtackning av f.d. ordföranden John Bräutigam för förtjänstfullt nedlagt arbete 

för Torsås Kustmiljögrupp under verksamhetsåren 2014 och 2015 enligt beslut i 

styrelsen med lunch på Dalskärs Sjökrog med deltagande av Pia Prestel, t.f. 

ordförande i Kustmiljögruppen. 

 

Pia Prestel överlämnar även denna dag till Kennert Täck en blomsteruppvakt- 

ning för förtjänstfullt nedlagt arbete för Torsås Kustmiljögrupp under 

verksamhetsåret 2012-2015, som både kassör och ledamot av styrelsen. 

04 

juli 

23 

juni 

19 

juli 

04 

juni 

forts 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Protokoll-fort-vid-dragning-av-Kustmiljogruppens-Varlotteri-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Protokoll-fort-vid-dragning-av-Kustmiljogruppens-Varlotteri-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vattensmart-njut-av-sommatren-men-spara-pÑ-vattnet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Waterwise-enjoy-the-summer-but-save-water.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Seien-sie-Wassersmart-Wasser-sparen-und-den-Sommer-genieƒen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Viktig-information-till-medlemsforeningarna-i-KMGen-som-klipper-vass-1.pdf
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                    Styrelsemöte för Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens och Brömsebäckens 

                avrinningsområden, i vilket Kustmiljögruppens ledamot Pia Prestel och den 

           ersättande ledamoten Magnus Rosenborg tjänstgör som ordinarie ledamot för             

 för Karl-Gustaf (Kåge) Eklund.                   

                     Samtliga protokoll och minnesanteckningar från Vattenrådets sammanträden 

                    återfinns på länken http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/

  

 

Vi tänder höstbål för Östersjöns vatten i Dalskär, Bergkvara. Presidiets 

ledamöter Pia Prestel och karl-Gustaf Kåge Eklund har tidigare varit inbjudna 

2013 till Stora Rör av Ölands vattenråd för att just tända höstbål. Varför tända 

höstbål? På andra sidan sundet har våra vattenvänner på Öland för sjätte året i 

rad tänt höstbål, för att ta farväl av sommaren och hälsa hösten välkommen. Nu 

mera tänds det traditionsbärande höstbålet i hamnar och vikar praktiskt taget 

runt hela vårt innanhav Östersjön – en tradition som fortsätter växa och får 

därför ett symboliskt värde, eftersom eldarna tänds runt hela Östersjön vid exakt 

samma tidpunkt 20.30, så förenar höstbålen oss människor, som bor kring detta 

vårt innanhav.  

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av kvällens begivenheter 

http://www.kustmiljogruppen.org/vi-tander-hostbal-lordagen-den-27-augusti-

2016-20-30-pa-dalskars-badplats-for-ostersjons-vatten/  

 

 

Kustmiljögruppens styrelse sammanträder hos Magnus Rosenborg i Ragnabo.  

Se klickbart protokoll på Styrelsemöte den 29 augusti 2016,  

§§ 16125 – 16159. (PDF) 

 

Valberedningen träffas hos Pia Prestel i dennas bostad i Ragnabo för 

genomgång och informationsutbyte om potentiella kandidater till de tre 

exekutiva funktionerna ordförande, kassör och sekreterare fr.o.m. 2017-01-01. 

Valberedningen är vid detta arbetsmöte förstärkt med Lena Peribert, då Magnus 

Rosenborg numera arbetar i Danmark. 

– Redovisning av valberedningens arbete på kandidatnivå 2016-10-29. (PDF) 

 

11 

aug 

27 

aug 

29 

aug 

11 

sept. 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
http://www.kustmiljogruppen.org/vi-tander-hostbal-lordagen-den-27-augusti-2016-20-30-pa-dalskars-badplats-for-ostersjons-vatten/
http://www.kustmiljogruppen.org/vi-tander-hostbal-lordagen-den-27-augusti-2016-20-30-pa-dalskars-badplats-for-ostersjons-vatten/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-08-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/11/Redigerad-av-Johan-Utgava-3-Redovisning-av-valberedningens-arbete-pa-kandidatniva-2016-10-29.pdf
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Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen bjuder in Jarl Sturesson, Torsås 

för ett informationsmöte om, vad, hur och på vilket sätt Kustmiljögruppen 

arbetar med vattenfrågor i vid bemärkelse - för ett gott liv i en livskraftig 

kommun - utifrån vattenpentaedern som är klickbar på den blå länken nedan 

Vattenpentaedern. (PDF) 

Informationsmötet avslutas med, att Jarl kandiderar som ledamot till 

Kustmiljögruppens styrelse för perioden 2017-2018.  

För övrigt hänvisas till den blå klickbara länken –  

Redovisning av valberedningens arbete på kandidatnivå 2016-10-29. (PDF) 

 

 

Kustmiljögruppens presidium, Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund deltar 

tillsammans med Pernilla Landin lokalt i Petamåla bygdegård med alla de 

förberedelser som krävs, för att vattenkonferensen ”Skogens vatten” påföljande 

dag skall kunna genomföras enligt utsatt program. 

 

 

 

Vattenkonferens á la grand ”Skogens Vatten” är en fortsättning på de 

konferenser som inleddes under slutet av 1990-talet och pågick fram till 2007. 

Kustmiljögruppens styrelse skall som målsättning ha att arrangera vartannat år 

en lokal miljökonferens i ett aktuellt miljöämne, som berör de tre åarnas 

avrinningsområden i Torsås kommun samt kust-, grund- och ytvatten inom vårt 

verksamhetsområde med deltagande av exekutiva personer från lokal, regional 

och nationell nivå. 

Miljökonferensen Skogens vatten finns även omnämnd i denna årsredovisning 

på sidorna 24-25. 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av miljökonferensen ”Skogens 

vatten”.  

http://www.kustmiljogruppen.org/vattenkonferens-a-la-grand-skogens-vatten-

2016-09-16-petamala-bygdegard/  

 

12 

sept. 

15 

sept. 

16 

sept. 

http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/04/Vattenpentaedern.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/11/Redigerad-av-Johan-Utgava-3-Redovisning-av-valberedningens-arbete-pa-kandidatniva-2016-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/vattenkonferens-a-la-grand-skogens-vatten-2016-09-16-petamala-bygdegard/
http://www.kustmiljogruppen.org/vattenkonferens-a-la-grand-skogens-vatten-2016-09-16-petamala-bygdegard/
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Valberedningen träffar Maria Karlsson, Ebbelångsö som arbetar i Torsås 

kommun som bitr. förskolechef samt rektor och är även fortroendevald ledamot 

i kommunfullmäktige. 

Målsättningen för detta arbetsmöte är, att informera om, vad, hur och på vilket 

sätt Kustmiljögruppen arbetar med vattenfrågor i vid bemärkelse - för ett gott liv 

i en livskraftig kommun - utifrån vattenpentaedern som är klickbar på den blå 

länken här bredvid Vattenpentaedern. (PDF) 

Maria K skall genom vårt besök bli intresserad av att kandidera till posten som 

ordförande i Kustmiljögruppen och därmed uppfylla viktiga parametrar i den 

profilbild som valberedningen fått som arbetsmodell av styrelsen och som 

läsaren av denna årsredovisning kan ta del av på den klickbara blå länken nedan 

 – Profilbild över behövda kompetensområden på ledamöter i 

Kustmiljögruppens styrelse för 2017. (PDF 

För övrigt hänvisas till den blå klickbara länken nedan –  

Redovisning av valberedningens arbete på kandidatnivå 2016-10-29. (PDF) 

 

 

Valberedningen träffar Renate Foks, projektledare Vattenråd, serviceavdel- 

ningen Kalmar kommun och Ola Sennefjord, ordförande i Hagbyåns 

Halltorpsåns Vattenråd 

Målsättningen för detta arbetsmöte är i likhet med tidigare arbetsträffar som 

valberedningen genomfört, att informera om, vad, hur och på vilket sätt 

Kustmiljögruppen arbetar med vattenfrågor i vid bemärkelse - för ett gott liv i en 

livskraftig kommun - utifrån vattenpentaedern som är klickbar på den blå länken 

här bredvid Vattenpentaedern. (PDF) 

Renate Foks och Ola Sennefjord skall genom vårt besök bli intresserade av att 

kandidera till någon utav posterna som ordförande, sekreterare eller kassör i 

Kustmiljögruppen och därmed uppfylla viktiga parametrar i den profilbild som 

valberedningen fått som arbetsmodell av styrelsen och som läsaren av denna 

årsredovisning kan ta del av på den klickbara blå länken nedan  

- Profilbild över behövda kompetensområden på ledamöter i Kustmiljögruppens 

styrelse för 2017. (PDF  
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För övrigt hänvisas till den blå klickbara länken nedan –  

Redovisning av valberedningens arbete på kandidatnivå 2016-10-29. (PDF) 

 

 

Valberedningen träffar Eva Steiner, Kristianopel som arbetar i Karlskrona 

kommun med VA-frågor och är mycket väl insatt i tillgången på ren-vatten till 

samhället i stort – hushåll, näringsliv mm. 

Målsättningen för detta arbetsmöte är, att informera om, vad, hur och på vilket 

sätt Kustmiljögruppen arbetar med vattenfrågor i vid bemärkelse - för ett gott liv 

i en livskraftig kommun - utifrån vattenpentaedern som är klickbar på den blå 

länken här bredvid Vattenpentaedern. (PDF) 

Eva Steiner skall genom vårt besök bli intresserad av att kandidera till posten 

som ordförande i Kustmiljögruppen och därmed uppfylla viktiga parametrar i 

den profilbild som valberedningen fått som arbetsmodell av styrelsen och som 

läsaren av denna årsredovisning kan ta del av på den klickbara blå länken nedan 

 – Profilbild över behövda kompetensområden på ledamöter i 

Kustmiljögruppens styrelse för 2017. (PDF 

För övrigt hänvisas till den blå klickbara länken nedan –  

Redovisning av valberedningens arbete på kandidatnivå 2016-10-29. (PDF) 

 

 

Kustmiljögruppens styrelse sammanträder hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i 

dennes bostad i Södra Kärr.  

Se klickbart protokoll på Styrelsemöte den 10 oktober 2016,  

§§ 16060 – 16185. (PDF) 

 

Valberedningen träffar Carina och Christian Johnsson, Djursvik som är egna 

företagare inom golvbranschen samt sponsorer till Kustmiljögruppen. 

Målsättningen för detta arbetsmöte är, att informera om, vad, hur och på vilket 

sätt Kustmiljögruppen arbetar med vattenfrågor i vid bemärkelse - för ett gott liv 

i en livskraftig kommun - utifrån vattenpentaedern som är klickbar på den blå 

länken här bredvid Vattenpentaedern. (PDF) 
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Carina och Christian skall genom vårt besök bli intresserade av att kandidera till 

någon utav styrelseposterna antingen som kassör och/eller sekreterare i 

Kustmiljögruppen och därmed uppfylla viktiga parametrar i den profilbild som 

valberedningen fått som arbetsmodell av styrelsen och som läsaren av denna 

årsredovisning kan ta del av på den klickbara blå länken nedan 

 – Profilbild över behövda kompetensområden på ledamöter i 

Kustmiljögruppens styrelse för 2017. (PDF 

För övrigt hänvisas till den blå klickbara länken nedan –  

Redovisning av valberedningens arbete på kandidatnivå 2016-10-29. (PDF) 

 

Presidiet träffar Lena Ovesson, Spring Systems i Torsås med anledning av Kust- 

miljögruppens två huvudproblem som vid det aktuella besökstillfället var valbar 

och beslutsför styrelse i avsaknad av kandidater samt föreningens ekonomi. 

Ovan två beskrivna situationer har styrelsen vid sina sammanträden under 

verksamhetsåret 2016 behandlat vid följande tillfällen under rubrikerna… 

# Valberedning 2016/2017 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget  

 2016-01-25, § 16004 resp. 2016-02-22, § 16035 resp. 2016-04-25, § 16068 

resp. 2016-05-30, § 16094 resp. 2016-08-29, § 16131 resp. 2016-10-10, § 16165 

resp. 206-11-28, § 16195. 

 

# Effekterna av avslag på Kustmiljögruppens ansökan om ekonomiskt stöd från 

kommunstyrelsen i Torsås kommun 

2016-04-25, § 16063 resp. 2016-08-29, § 16135 resp. 2016-10-10, § 16167 resp. 

2016-11-28, § 16199. 

 

Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel inbjuder till informations- och 

kaffesamkväm i dennas sommarbostad i Ragnabo de personer som kandiderar 

till såväl ordinarie såväl som ersättarposterna i föreningens styrelse inför 

verksamhetsåret 2017.  

 

Styrelsemöte för Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens och Brömsebäckens 

avrinningsområden, i vilket Kustmiljögruppens ledamöter Pia Prestel och 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund deltar i som ordinarie ledamöter. 
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Samtliga protokoll och minnesanteckningar från Vattenrådets sammanträden 

återfinns på länken http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/ 

 

 

”Höstträff 2016” med efterföljande årsmöte enligt § 12 i stadgarna för Kust-

miljögruppens medlemsföreningar på temat ”en guidad tur genom Torsås 

samhälle med fokus lagt på magasinering och fördröjning”.  

För övrigt hänvisas till årsredovisningen på sidorna 39-42. 

Klicka på den blå länken för att ta del av minnesanteckningar mm. 

http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2016/  

 

Justering av protokoll från årsmötet 2016-10-29 sker hos ordföranden Pia 

          Prestel i dennas bostad i Ragnabo med justering av Leif Lindberg, Bergkvara 

           Hembygdsgille samt Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening.  

 Klicka på den blå länken för att ta del av hela protokollet från förenings- 

                 stämman. (PDF) 

 

Dragning av Kustmiljögruppens ”Höstlotteri 2016” sker hos Karl-Gustaf (Kåge) 

                   Eklund med deltagande av Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande samt 

                   via telefonkonferens av styrelsen utsedda och valda kontrollanter Jan och 

                Solbrith Hellman. 

För övrigt hänvisas till förvaltningsberättelsen på sidan 17 i årsredovisningen 

                 och klickbart protokoll på den blå länken Protokoll fört vid dragning av 

                      Kustmiljögruppens ”Höstlotteri 2016” den 2 november 2016, §§ 16186 – 16190. 

                  (PDF) 

 

Kustmiljögruppens presidium pratar hållbarhet med Pär Holmgren, naturspecia-  

list och känd meteorolog från SVT, om de klimatförändringar vi står inför i 

länet i Torsås bygdegård. Värd för kvällen är Länsförsäkringar i Kalmar län. 

I artikel från tidningen Barometern-OT 2016-11-18 står det att läsa… 

 

… Pär Holmgren gjorde sig ett stort namn, som meteorolog på SVT. Sedan ett  
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drygt år tillbaka har han varit anställd på Länsförsäkringar där han har föreläst 

flitigt om klimatförändringar över hela landet. Hur kommer det sig då, att ett 

försäkringsbolag anställer en meteorolog? – Försäkringsbolagen ser att det 

inträffar fler och fler naturkatastrofer, som för med sig stora kostnader, vilket är 

en stor utmaning i försäkringsbranschen, berättar Pär Holmgren, som hade fokus 

på att vi inte längre kan blunda för klimatförändringarna – Om 

medeltemperaturen stiger i Sverige gör det inte så mycket, men om 

temperaturen stiger i Afrika, så kan landet inte anpassa sig. Om hundra år kan vi 

behöva utrymma hela Afrika. 

Läs båda artiklarna i Barometern-OT från… 

# Prata hållbarhet med oss och Pär Holmgren, Barometern-OT 2016-11-04 

(JPG) 

# ”Väder-Pär” vill få oss att tänka på klimatet, Barometern-OT 2016-11-18 

(JPG) 

 

Kustmiljögruppens styrelse sammanträder hos Ove Lindh i dennes bostad i 

Bergkvara.  

Se klickbart protokoll på Styrelsemöte den 28 november 2016,  

§§ 16191 – 16228. (PDF) 

 

Rune Fransén och Leif Lindberg, båda från Kustmiljögruppen inbjöds till Pia 

Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen till hennes sommarbostad i Ragnabo 

för att tillsammans med föreningens sekreterare diskutera ”Kustmiljögruppens 

tankar inför framtiden”, vilka finns formulerade i sekreterarens minnesanteck- 

ningar på den klickbara länken skall ha följande lydelse enligt grön text 

 

 

Avslutningsvis 

 

Hur duktiga och fulla av energi vi än är i styrelsen, så bygger fullt ut resultatet av de 

sammanlagda vattenmiljöinsatserna som ligger på medlems- och kustmiljöföreningarnas  
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agenda på föreningarnas egna aktiviteter, intressen och förmågor samt deras proaktiva 

förmåga enligt Kustmiljögruppens stadgar med hänvisning till paragraferna 03.08 och 03.09 

enligt beslut av föreningsstämman 2016-10-29. 

 

§ 03.08  stadgar… 

… att efter framställan från medlems-/kustmiljöföreningarna och efter beslut av 

Kustmiljögruppens styrelse samordna och göra prioriteringar bland planerade lokala 

vattenmiljöinsatser inom Torsås kommun. 

 

§ 03.09 stadgar… 

… att efter framställan från medlems-/kustmiljöföreningarna och efter beslut av 

Kustmiljögruppens styrelse medverka vid föreningarnas kontakter med lokala myndigheter, 

institutioner och organisationer vad avser deras insatser för lokala vattenmiljöinsatser inom 

Torsås kommun. 

 

Vid en avstämning av de fyra miljömålen nedan fram till 2027, om, för och hur långt 

medlems-/kustmiljö- föreningarna hunnit i sina samlade vattenmiljöinsatser i dialog och 

samverkan med markägarna inom det intresseområde, som kustmiljöföreningen verkar kan 

följande sammanfattningsvis sägas… 

 Ingen övergödning – nej!                     * Myllrande våtmarker – nej!                                           

 Ett rikt växt och djurliv – nej!                 * Levande sjöar och vattendrag- nej!                    

 

 

 

Ordföranden tittar in i framtiden 

                           Du som har tagit del av vår årsredovisning har onekligen gjort en spännande 

                           resa, om hur vi i styrelsen har tänkt, arbetat, vilka mål och ambitioner vi har 

                           haft under verksamhetsåret 2016, för att i reell handling kunna vara just den 

                           paraplyorganisation, som våra medlemsföreningar givet oss mandat för. 

                           När nu jag själv, Lena Peribert och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund lämnar 

Foto: P Landin       över ansvaret är det särskilt roligt, att styrelsen har fem ersättare på plats, 

                           vilket möjliggör växt underifrån, fyra ordinarie och två adjungerade 

ledamöter, som sammantaget och tillsammamans med en ny ordförande kan ta ut en ny 

navigationsriktning.  

Vi som lämnar har ingen kristallkula för hur framtiden kan gestalta sig, men vi är starkt 

förvissade om, att ordet SAMVERKAN med de personer som ingår i Kustmiljögruppens  

http://www.kustmiljogruppen.org/
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nätverk och kontakytor på sidan 11 i årsredovisningen är en mycket god plattform och 

förutsättning för att skutan ”Kustmiljögruppen” inte ska råka ut för alltför kännbara 

grundstötningar.  Från oss som lämnar till Er som tar vid önskar vi LYCKA TILL. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/


 

60 

Torsås Kustmiljögrupp 

Org.nr. 802418-7810 

www.kustmiljogruppen.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga ekonomiska handlingar återfinns på de följande sidorna 62 – 64. 

http://www.kustmiljogruppen.org/
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Tilläggsupplysingar 

Firmatecknare 

… har under verksamhetsåret varit Pia Prestel, t.f. ordförande och Lena Peribert, kassör, som 

tecknar firman var för sig. 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat har 

angetts. 

                                                 

                                                              Balansräkningen uppvisar en ögonblicksbild av 

                                                                 föreningens ekonomiska ställning per den 31 

                                                                  december 2016. 

                                                              Differensen mellan föreningens omsättningstill- 

                                                                 gångar OT, som du kan se på bilden till vänster 

                                                                 längst ner utgörs uteslutande av bankmedel på 

                                                                 bokslutsdagen och föreningens kortfristiga skulder, 

                                                   som du  som du kan se till höger längst ner på bilden 

                                                                 utgörs uteslutande av obetalda räkningar på  

                                                                bokslutsdagen – differensen utgör föreningens egna 

                                                              kapital.  

 

Föreningen har inga anläggningstillgångar AT, som skall finnas med i bokslutet. 

I det egna kapitalet ingår årets resultat efter finansiella intäkter och kostnader. 

                                                               

                                                                Resultaträkningen uppvisar de ackumulerade  

                                                                  intäkterna och kostnaderna där differensen utgörs av 

                                                                årets resultat efter finansiella kostnader och intäkter 

                                                                 för verksamhetsåret 2016 tillika kalenderåret för 

                                                                  2016.  
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