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En liten droppe i livets älv 

    Har ingen kraft att flyta själv 
    Det ställs ett krav på varje 

droppe 
    Hjälp till att hålla de andra uppe. 

Tage Danielsson 

Skogens vatten 
 BOKA den 16 september! 
Då förenar vi teori med praktik i skogarna 
i Gullabo, Torsås kommun. 

Är du engagerad! I ett vattenråd, (kust)miljöförening eller är du 
skogsägare, lantbrukare, privatperson, politiker, tjänsteman som 
tycker att vatten är viktigt?  

Då tipsar vi dig om den 16 september! 

Denna gång väljer vi att lägga fokus på vattnet högre upp i våra 
vattenförekomster. Fokus denna dag är Skogens vatten! 

2012 genomfördes ”Vattensamlingen 2012”, i Söderåkra. Ni som 
deltog då, kommer nog att känna igen upplägget för Skogens vatten. 
Ni som inte har deltagit tidigare var inte ledsna ni är lika välkomna!  

Vi förenar teori med praktiska uppgifter samt mustiga diskussioner 
som ger oss kraft för att arbeta med  
SKOGENS VATTEN med andra ord, ALLAS  
VÅRT VATTEN.  

 

Evenemanget är kostnadsfritt,  
men det kommer krävas en anmälan för deltagande.  
Mer information kommer. 

GLÖM INTE STÖVLARNA! 

 

Mer information kommer att finnas på www.torsas.se/projekt 
 

Detta är ett samarrangemang för allas vårt vatten:  
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