
 
 

                Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid: Måndagen den 28 november 2016, klockan 18.00. 

Plats: Hos Ove Lindh i dennes bostad, Båtsmansgatan 6 i Bergkvara. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

Anmält förhinder att delta 

Robert Briland, ledamot 

Lena Peribert, kassör 

Magnus Rosenborg, ledamot 

Övriga deltagande 

Hans Brohlin, ny ordinarie ledamot fr.o.m. 2017-01-01, deltog 

fram t.o.m. § 16202. 

Gunilla Berglund Hagström fr.o.m. 2017-01-01 

Bo Johnér, adjungerad ledamot fr.o.m. 2017-01-01 

Kifle Yessab, ny ersättare fr.o.m. 2017-01-01 

 

 

§ 16210 Badudden – delprojekt 01 i förstudien om vattenförbättrande åtgärder inom 

Kärrabo Kustvårdsförening – lägesrapport 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2014-10-23, § 14178 resp. 2014-11-26, § 14201 resp.  

2015-01-22, § 15023 resp. 2015-05-21, § 15132 resp. 2015-09-17, § 15163 resp. 

2015-10-29, § 15205 samt 2015-12-10, § 15238. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet som är klickbar nedan. 

 

2016-02-06 

Sekretariatet översänder svarsmail (PDF) från Christian Lindström, gatu- 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Delprojekt-Badudden-Karrabo-kustvardsforening.pdf


och parkchef i Torsås kommun till Rune Alexandersson, Gunnar Larsson, 

Kärrabo kustvårdsförening och Rune Fransén, Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Delprojekt Badudden – Kärrabo Kustvårdsförening”. 

 

Christian Lindström skriver som svar på Pia Prestels mail 2016-02-03… 

 

”Jag har blivit briefad kring det förslag som ligger gällande förbättring av 

vattenkvalitén vid Badudden. Lösningen skulle utgöras av någon slags 

lågvarvspump som hjälper till att flytta färskvatten till den södra sidan av udden 

om jag förstått det rätt. Vi kan väl hålla kontakten och försöka ordna en träff nu i 

vår”. 

 

Pia Prestel deltog, som representant för Kustmiljögruppen vid ett platsbesök på 

Badudden den 10 november 2016 tillsammans med Rune Fransén 

Kustmiljögruppen, Christian Lindström Torsås kommun och Gunnar Larsson 

Kärrabo Kustvårdsförening. 

 

Av Pias minnesanteckningar av besöket framgår, att Torsås kommun ser positivt 

på själva idén och att projektet i sig inte är alltför speciellt eller tekniskt 

komplicerat och kostnadskrävande. Investeringsbudgeten för att åtgärda 

vattenproblematiken vad gäller badvattnets kvalité och struktur för 

verksamhetsåret 2017 är intecknat, men möjligheter finns ju alltid till att göra 

omprioriteringar, då åtgärder vid själva Badudden vad avser andra tekniska 

faciliteter, då det gäller omklädningsytter mm skall ske under 2017. Om inte 

åtgärder sker under 2017, så kan projektet tas med i kommunens tekniska 

investeringsplan för exempelvis 2018. 

 

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av tankarna kring den genomförda 

förstudien om Badudden. 

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. 
 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening får till uppgift, att som ersättare 

i Kustmiljögruppens styrelse bevaka och följa upp vad som händer med 

”projekt Badudden”. 

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


 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 


