
 

Förfrågan angående medverkan av Landshövding Stefan Carlsson lördagen den 24 maj 2014 

Torsås Kustmiljögrupp är en ideell organisation som initierar och samordnar kustmiljöinsatser i 
Torsås kommun. Vi är en paraplyorganisation för 17 samverkande föreningar. Vår hemsida går att 
finna på adressen http://www.kustmiljogruppen.org/ 

Vi medverkar till exempel i Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken. 

En del av vår vision är…  

 Ett mer optimalt samspel mellan skogs- och lantbruket uppströms vattendragen och 
kustmiljöfolket nedströms 

 Att man kan göra skillnad genom samverkan! 

Vi har under åren genomfört flera viktiga opinionsbildande aktiviteter tillsammans med andra 
aktörer och i synnerhet med Torsås kommun. Därtill har ett stort antal lokala projekt realiserats. 

Torsås kommun har nyligen tagit fram en vattenvårdsplan för Torsås kust- och avrinningsområde 
2014 – 2018. Lördagen den 24 maj 9.30 – 12.15 kommer vi att genomföra en konferens i Bergkvara. 
Huvudtemat är, med utgångspunkt från Torsås kommuns vattenvårdsplan, ”Ett gott liv i en livskraftig 
kommun”. Vi vill få fram budskapet att det går att förena en god miljöhänsyn med ett livskraftigt 
näringsliv och attraktivt kustboende. 

Vi håller på att bjuda in olika aktörer från de gröna näringarna, lokala industri- och tjänsteföretagen 
samt turismen till att medverka. Vi har redan fått bekräftelse av Torsås kommuns kommunalråd 
Håkan Algotsson om medverkan. 

Tanken med vår ambition att bjuda in Stefan Carlsson är att få hans hjälp att se möjligheterna 
snarare än svårigheterna. Miljöhänsynen ses ofta som hinder och upplevs stå i motsats till ”ett gott 
liv i en livskraftig kommun”.  Av detta följer ofta polarisering och utdelande av skuld. Detta vill vi 
motverka.  

Stefan Carlsson skulle förslagsvis medverka med ett inlägg under ca 20 minuter, med start ca 09.35.  

Vi skulle uppskatta om Stefan Carlsson kan medverka under del av, eller under hela konferensen, 
som alltså hålls lördagen den 24 maj klockan 09.30-12.15 i Kapellet i Bergkvara. Vi inleder med kaffe 
från klockan 9.00. 

Söderåkra 2014-03-31 

John Bräutigam, Ordförande 

John.brautigam@kustmiljogruppen.org 

Gunnarstorp 911 A 

38597 Söderåkra 

070-6331763 
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