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Samverkansgruppsmöte 11 Maj 2015, minnes anteckningar 
 
Tid: 10-15 
 
Plats: Mönsterås, Kronobergsklosterruin 
 
Korsbefruktning 
 
10.00 Kaffe och översikt om vilka bidrag som finns att söka nu (Anna Thore) 
10.30 Borgholm 
10.50 Mörbylånga 
11.10 Oskarshamn  
11.30 Kalmar 
12-13 Lunch, titta på Kronobäck våtmark 
13.00 Mönsterås 
13.20 Torsås 
13:40 Västervik 
14:00 Bilda arbetsgrupper 
14:40 Avstämning efter styrgruppsmötet, plan framåt 
-15 Slut 

 
Dagen inleddes med kort översikt vilka bidrag som finns att söka för 
våra områden just nu. Därefter redovisade varje kommun, länsstyrelsen 
och LNU vilka projekt som drevs inom kustmiljöområdet för tillfället. 
Under eftermiddagen formades olika arbetsgrupper inom olika intres-
seområden i syfte att stärka kommunerna i sitt kustmiljöarbete inom de 
olika områdena. En sammankallande utsågs för varje grupp. En första 
träff ska förslagsvis ske (ev webb eller telefonmöte) innan semestrarna. 
Grupperna ombeds själva formulera förväntningar på gruppen, sitt 
syfte utifrån de önskemål som finns och lägga en grov planering på 
träffar och aktiviteter för resterande halvår. Förhoppningen är att 
kommunerna kan lära av varandra och att fler samarbeten och åtgärder 
kommer till inom de olika grupperingarna . Grupperna är:  
 
Musselgrupp (finns redan) 
Susanna Minnhagen, sammankallande 
Kristin Bertelius 
Gun Lindberg 
Anneli Nielsen 
? 
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VA (finns gammalt nätverk, Mia Ohlsson Hedman sammankallande) 
 
Vattenråd 
Renate Foks, sammankallande 
Pernilla Landin 
Kristin Bertelius 
Lennart Nilsson 
Eva Hammarström 
Maria Kappling  
Tobias Faccini 
 
 
Markanvändning (våtmarker, lantbruk, restuarering) 
Kristin Bertilius, sammankallande 
Pernilla Landin 
Anna Thore 
Susanna Minnhagen 
(Anna Valler) Cajsa Lindberg f.k. 
Renate Foks 
Dennis Wiström 
Annelie Nielsen f.k. 
Eva Hammarström 
Tobias Faccini 
 
Restaurering i vattendrag 
(På mötet bestäämde vi att denna grupp skulle ingå i ovan men kanske 
bör det vara en egen grupp, sammankallande får diskutera och meddela 
övriga) 
Joakim Holm, sammankallande 
Carina Pålsson 
Pernilla Landin 
Jonas Nilsson 
Sune Axelsson 
Renate Foks 
Lennart Nilsson 
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Undertecknad informerade vidare om årets kustmiljödag där kommu-
nerna själva kan välja engagemang och deltagande genom kontakt med 
sekretariatet. Dagen kommer hållas den 3 sept (för tjänstemän, politi-
ker och fackfolk) och den 5 sept (familjedag) nere Söder om Kalmar i 
Hagby norra fiskeläger. Isabella Lövin kommer delta den 3 sept ihop 
med lokala föreläsare om Östersjöns status, musselsafari och ekologisk 
korv kommer står även på menyn. 
 
Dagen avslutades med studiebesök i Kronobäcksvåtmark och guidning 
av Jonas Nilsson. Ett särskilt tack till honom och Mönsterås kommun 
för mat och trevlig lokal! 
  
Bilagor: 
 
1. Scanning bidrag KSK 
2. Möjlighter för bidrag 
3. Utkast plansch, kustmiljöturne (musselsafari) 
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