
 

Detaljerat program med hålltider 24 maj 2014 (fjärde utkast) 

 

 09.00 Samling Bergkvara kapellsal med 

                   kaffe/te, fralla, dryck. 

 09.30 Minikonferensen öppnas!               John Bräutigam 

                                Ordf. Kustmiljögruppen 

 09.35 Vattenmiljön, en integrerad del Stefan Carlsson 

                      i länets utveckling!                          Landshövding 

 09.50 Vad spelar Vattenvårdsplanen Håkan Algotsson

                    för roll för ”ett gott liv i en Ordf. Ks Torsås kommun 

                      livskraftig kommun”? 

 10.00 Vattenvårdsplan 2014-2018, ett Niklas Nilsson 

                      verktyg för hur miljökvalitets-  Planförfattare 

                      målen kan nås för ”ett gott liv i Jönköpings Fiskeribiologi 

                  en livskraftig kommun”! 

 10.15 Vattenvårdsplanen, ett verktyg  Martin Storm

                för ännu ett steg på vägen mot    Samhällsbyggnadschef  

                   ett mera hållbart samhälle som  

                    ska se till att våra barn och barn- 

                barn får leva ”ett gott liv i en  

                 livskraftig  kommun”! 

                 

 10.30 Vattenvårdsplanen, ett verktyg ?????????? 

               för att vår kommun ska växa och    Turism  

                          och att många fler ska upptäcka   Inflyttarservice 

                       fördelarna med att bo, verka och  

                    besöka Torsås för ”ett gott liv i en 

      livskraftig kommun”! 

 



 10.45 Bensträckare med frukt, juice 

                      Lotteriförsäljning  

 11.00 Vattenvårdsplanen, ett verktyg Anders Karlsson 

                för att näringslivet som livsnerv     Delägare Lindbergs AB 

                 får goda förutsättningar att verka 

                 och utvecklas för ”ett gott 

                  liv i en livskraftig kommun”! 

 11.15 Vattenvårdsplanen, ett verktyg  Ralf Johansson, LRF 

                         för de gröna näringarna som             Lena Peribert, Södra 

          sätter miljön i fokus, bevarar vårt 

                varierande landskap, upprätthåller 

             en miljövänlig attityd för ”ett gott 

                  liv i en livskraftig kommun” med 

                      goda exempel! 

 11.45 Miljöpristagare i Torsås kommun Lena Ovesson,  

                      2013.                                               Delägare i 

               ”Utmaningar som industri- Spring Systems 

                          företag har gällande miljöarbetet.  TM Tube Systems 

 12.00 Sammanfattning.  Stefan Carlsson

  ”Så här tolkar jag vad jag hört     Landshövding 

                      under förmiddagen om Vi satsar 

                      på miljön – för ett gott liv i en  

                    livskraftig kommun”. 

 12.15 Avslutning!  John Bräutigam 

                                                           Ordf. Kustmiljögruppen 

 

 13.00 Årsmöteshandlingar.  Medlemsföreningarnas 

                                                                 kontaktpersoner 

 

”Vårträffens sponsorer 2014” är: Svenska Kyrkan i Torsås, ICA-Nära 

Söderåkra, Tempo Bergkvara. 
                                                                                                                            K-G Eklund 2014-04-08 


