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         Styrelsemöte, kommunhuset den 19 januari 2023.  
 
  

 

1. Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2. Till att justera styrelseprotokollet valdes Bo Johnér och Pernilla Landin. 

        

3. Till sekreterare valdes Kerstin Ahlberg 

 

4. Som första informationspunkt på mötet togs detaljplanen för Gata, 

Skeppevik/Björkenäs upp. Som representanter från föreningarna deltog Jarl 

Sturesson, Ulf Svensson, Tommy Everton och Peppe Engberg, Peppe och 

Jarl är tillika styrelserepresentanter i Kustmiljögruppen. Peppe Engberg 

redogjorde för ärendet. Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till. 

Bl.a. leden genom det kustnära skogsområdet mellan Skeppevik och 

Järnsida. Höga naturvärden såsom sandödla, fladdermöss och fågel finns i 

området. Ön den så kallade Fimpan, är fågelskyddsområde och berör även 

landområdet med sitt fågelliv. I områdets västra del finns naturliga sänkor 

som lämpar sig bättre som våtmarksområde än markägarens förslagna 

placering. I yttrande från en av markägarna anser denne att planförslagets 

våtmark/dagvattenlösning bör flyttas och i stället anläggas i anslutning till 

havet i områdets sydöstra del. Markägarens förslag på placering av 

våtmarken, bör övervägas då placeringen är olämplig ur miljösynpunkt. 



 
 

Stenmurar och mindre diken som ligger inom planen berörs vid en eventuell 

anläggning. Dessa utgör värdefulla biotoper för växt- och djurlivet. 

 

      Karl-Gustaf Eklund framlägger att sakliga argument måste läggas fram och  

      att man bör se möjligheterna. Torsås kustmiljögrupp har intresse och bör            

      agera för vattenmiljön. 

       

      Enligt styrelsens förslag bör Torsås Kustmiljögrupp lämna yttrande   

      utifrån perspektivet vattenmiljön. 

 

5. Pernilla Landin redogör för ekonomin som gäller för det gamla LONA-

projektet i Brinkaström, och att förlängning av projektet till och med den 31 

december 2023 godkänts av länsstyrelsen.  

 

6. Vidare redogör Pernilla för ett nytt projekt, som Torsås Kustmiljögrupp sökt 

LONA- medel för. Projektet baserar sig på en skrivelse från Peppe Engberg, 

Berndt Sandberg och Jarl Sturesson, som skickats till Torsås 

Kustmiljögrupp. Skrivelsen beskriver tillståndet i Skeppeviken, med 

igenväxning, föroreningar och svavelvätebildning m m. Eventuella medel 

ska användas för att minska näringstillförseln till Skeppeviken. Föreningen 

har ännu inte fått något svar från länsstyrelsen om medel tilldelas.  

 

7. Pernilla fortsätter med att berätta om att Bygg – och miljönämnden har tagit 

ett beslut som gällande tidigare vassklippning som innebär att fokus ska 

ligga på miljöåtgärder i samverkan, med fokus på nytta för kusten och 

kustvattnet. Detta innebär att mer samverkan krävs mellan TKMG, 

kommunen och föreningarna för att använda de resurser(truxorn) och 

engagemang som finns. Detta innebär att man kan göra olika åtgärder utefter 

vilka behov som finns i respektive område. Ex kan det innebär att vass inte 

klipps lika ofta utan kanske vart tredje år, de andra åren kan man exempelvis 

arbeta med alger, undervattenväxter, sediment. Förutsatt att rätt tillstånd 

finns. Det beslutades också att vass inte klipps för estetiska skäl. 

 

8. Karl-Gustaf hälsar Peppe Engberg välkommen in i Torsås Kustmiljögrupp. 

Karl-Gustaf berättar att det finns bräddningsproblem i Södra Kärr, och att en 

6 kubikmeter stor tank ska läggas till pumpstationen för att förhindra att 

pumpstationen breddar vid störning. Pia Prestel och Gunilla Berglund 

Hagström beskriver att liknande problem finns i Ragnabo och Djursvik.  

 

9. Vidare pågår diskussion med Sveriges sportfiskare (triss i kommuner och 

våtmarker) om att anlägga en kustnära våtmark och genomföra biotopvård, 

ett område man tittat på ligger i södra kärr, i anslutning till ett dike där 

kalkmakadam har lagts i. 

 

10. Ytterligare ett projekt beskrivs av Karl-Gustaf, där halmbalar läggs i ett 

aktuellt dike. Halmbalarna bidrar till att dikesvattnet renas från näring och 

andra föroreningar som fastläggs i halmen. 

 

11. Datum för årsmötet(vårträffen) bestämdes till lördagen den 6 maj. Olika 

aktiviteter föreslogs. Ulf Svensson, föreslog ett besök i Hallasjö och 



 
 

Hallasjön, där ett samverkansprojekt slagit väl ut med ringar på vattnet. 

Samtliga röstade för besöket i Hallasjö. Årsmötesförhandlingarna kommer 

att genomföras på gården i Hallasjö. 

 

12. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutar mötet. 

  

 

 

       Kerstin Ahlberg 

       Ordförande/sekreterare 

 

 

 

 

      Pernilla Landin   Bo Johnér 

      Justeras                                                                      Justeras 

                                                  

 

 

 


