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Externa och egna aktiviteter – kalendarium vintern/våren 2017  

 

2017-01-10 Kustmiljögruppens presidium träffar Lena Ovesson, Spring Systems med 

               anledning av utfästelse om ekonomiskt stöd under tre år med 30 000 kronor per 

                 år. Hänvisning till styrelseprotokoll 2016-11-28, § 16199. Mer information får 

               du på länken http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-11-28-1.pdf  

2017-01-11 Kustmiljögruppens presidium träffar Bygg- och Miljönämndens AU enligt 

               inbjudan som svar på Kommunstyrelsens beslut daterat den 30 maj 2016. 

2017-01-23 Verksamhetsårets första styrelsemöte med Kustmiljögruppen med början 18.00 

              hos Lena Peribert, Fastlycke, Söderåkra. Kallelse till styrelsens ledamöter utgår  

                   från sekretariatet senast måndagen den 16 januari 2017. 

2017-02-07 Inbjudan om deltagande i ett ”seminarium om vattenbrist och låga grund- 

vattennivåer” av Lyckebyåns vattenförbund. Seminariet börjar 18.00 i 

Föreningshuset, Vissefjärda.  

Mer information får du på den blå länken http://www.lyckebyan.org/  

2017-02-08 Inbjudan till seminarium om ”Framtidens landsbygd”, Länsstyrelsen i Kalmar 

                  län. Seminariet är en heldag mellan klockan 09.00-16.00 med avbrott för lunch 

                 som deltagaren bekostar till självkostnadspris. Videokonferensen är mellan 

                  13.00–15.15. Plats: Linnéuniversitet, lokal Studio 1, Västergård, Smålandsgatan 

               26A, Kalmar. Dagens program hittar du här. 

 Sista anmälningsdag är 2017-01-31 

Mer information får du på den blå länken nedan 

http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/kalender/2017/Sidor/Framtidens-

landsbygd-konferens-8-feb.aspx  

Fokus för eftermiddagens nätverksträff är den parlamentariska 

landsbygdskommitténs förslag. Under hela programmet kan man ställa frågor 

till de tre talarna via en App som heter Mentimeter från mobil eller läsplatta. En 

redaktion sammanställer frågorna kontinuerligt under sändningen och väljer ut 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-11-28-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-11-28-1.pdf
http://www.lyckebyan.org/
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/kalender/2017/Program%20%208%20februari%20LBN_deltagare.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/kalender/2017/Sidor/Framtidens-landsbygd-konferens-8-feb.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/kalender/2017/Sidor/Framtidens-landsbygd-konferens-8-feb.aspx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/logga.jpg
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de frågor som tycks vara av störst intresse. Frågor kommer även att besvaras 

efter nätverksträffen via Landsbygdsnätverkets hemsida. Ta gärna med en 

smartphone eller läsplatta om du vill delta interaktivt under eftermiddagen.  

Har du några frågor till eftermiddagens talare redan nu kan du maila dem till 

mig så tar jag dem vidare till redaktionen.  

Konferensen är i Linnéuniversitetets lokaler på Smålandsgatan 26a i Kalmar, 

ingång på gaveln. https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/karta/kalmar/vastergard/ . 

Kom gärna i god tid om du har bil. Det kan vara svårt att hitta parkering.  

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar inför dagen.  

Med vänlig hälsning                                        

Lillemor Jonsén 

Utvecklingsenheten  

Telefon: 010 223 83 20 

lillemor.jonsen@lansstyrelsen.se 

2017-02-16 Vattenrådet har sitt första sammanträde på det nya vattenåret 2017 med början 

                    klockan 17.30, Nya kommunhuset, lilla sammanträdesrummet på 2:a våningen. 

                     Se inkommen handling i diariet 2017-01-20 med bland annat dagordning.  

                  Klicka på den blå länken nedan för att ta del av vad Pernilla Landin skriver… 

2017-01-20 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”Styrelsemöte 16 februari 2017”. 

2017-02-16 Lena Robertsson, Kulturförvaltningen, Torsås kommun, inbjuder till förenings- 

                  träff på temat ekonomiskt stöd med deltagande från SydostLeader, Smålands- 

                    idrotten, Brandstodsbolaget, Sparbanksstiftelsen Kronan och Torsås kommun. 

 Klicka på den blå länken nedan för att ta del av vad Lena Robertsson skriver… 

2017-01-16 

Inkommer mail (PDF) från Lena Robertsson, Kulturförvaltningen, Torsås 

kommun med rubriken ”Inbjudan” jämte en bifogad fil… 

# Välkommen till föreningsträff – tema ekonomiskt stöd. (PDF) 

2017-03-04 Vattendragsvandring vid Hagbyån  

Startar: 2017-03-04  

Slutar: 2017-03-04  

 

Den 4 mars startar vi upp årets vattenarbete! Vid den vackra Hagbyån, där 

åtgärder genomförts under de senaste åren och där det är nya saker på 

gång.  

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/karta/kalmar/vastergard/
mailto:lillemor.jonsen@lansstyrelsen.se
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Kallelse-till-styrelsemote-i-Vattenradet-2017-02-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inbjudan-till-foreningstraff-2017-02-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Till-fÂreningar-i-TorsÑs-kommun.pdf
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Vi kommer att titta på ett område där markägaren är på gång att skapa en 

våtmark. Under vandringen kommer vi bland annat att diskutera 

våtmarker, omlöp för fisk, fosfordammar, kantzoner med mera. Vi kommer att 

få höra olika organisationers tankar gällande vattendraget.  

Klicka på den blå länken för att ta del av informationen 
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/kalender/2017/Sidor/Vattendragsvandring-
Hagbyån-4-mars.aspx 

Efter vandringen genomförs en kurskväll torsdag den 16 mars. Där fångar vi in 

idéer och diskuterar vidare. 

Läs mer om vattendragsvandringen på länken 

http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/kalender/2017/Inbj

udan%20vattenvandring%20hagby%c3%a5n%2020170304.pdf 

2017-03-06 Verksamhetsårets andra styrelsemöte med Kustmiljögruppen med början 18.00 

              hos Pia Prestel, Ragnabo, Bergkvara. Kallelse till styrelsens ledamöter utgår  

                   från sekretariatet senast måndagen den 27 februari 2017. 

2017-03-08  Inbjudan till ”inspirations och kunskapsdag om vattnets plats i lanskapet”,  

klockan 09.00-15.00, Stadshotellet i Kalmar. Hänvisning sker till Kustmiljö- 

gruppens diarium 2017-02-03 där inbjudan vidarebefordrats till styrelsens 

samtliga ledamöter, ersättare och adjungerade ledamöter med information enligt 

vad som framkommer på den klickbara länken på nästa sida. 

2017-02-03 

Sekretariatet vidarebefordrar mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter, 

ersättare och adjungerade ledamöter inbjudan från Länsstyrelsen i Kalmar 

län till kunskaps- och inspirationsdag om "Vatten" 2017-03-08 på 

Stadshotellet i Kalmar jämte en bifogad fil... 

# Länsstyrelsen i Kalmar län INBJUDER till heldagsseminarium med 

rubriken 50% av vattnet i landskapet är borta - kan vi låta vattnet ta plats 

igen? (PDF) Med inbjudan bifogas program!  

2017-04-03 Verksamhetsårets tredje styrelsemöte med Kustmiljögruppen med början 18.00 

              hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Södra Kärr, Bergkvara. Kallelse till styrelsens 

                  ledamöter utgår från sekretariatet senast måndagen den 27 mars 2017. 

2017-04-17 Vattenrådet inbjuder till en vattendragsvandring med fokus lagt på genomförda 

                åtgärder, som traditionsenligt händer annandag påsk. Mer information får du på 

            länken http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/  

 # Inbjudan och uppgifter om vattendragsvandringens genomförande. (PDF) 

2017-04-22 Kustmiljögruppens ”Vårträff 2017” med årsmöte enligt § 14 i stadgarna med 

                tillägg för val av ordförande och sekreterare samt valberedning. 

 TACK och FARVÄL med en riktigt LYCKA TILL-hälsning i framtiden. 

http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/kalender/2017/Sidor/Vattendragsvandring-Hagbyån-4-mars.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/kalender/2017/Sidor/Vattendragsvandring-Hagbyån-4-mars.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/kalender/2017/Inbjudan%20vattenvandring%20hagby%c3%a5n%2020170304.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/kalender/2017/Inbjudan%20vattenvandring%20hagby%c3%a5n%2020170304.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/kalender/2017/Inbjudan%20vattenvandring%20hagby%c3%a5n%2020170304.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/VB-Inbjudan-till-kunskaps-ovh-inspirationsdag-vatten-2017-03-08.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inbjudan_8mars2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inbjudan_8mars2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inbjudan_8mars2017.pdf
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inbjudan_17_april._v1.pdf0_.pdf
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2017-05-16 Havs- och vattenforum i Göteborg är en nationell konferens under två dagar,  

        / som samlar ca 450 personer från hela Sverige. Temat för konferensen i år är 

2017-05-17 ”Från källa till hav” där fokus kommer att läggas på FN:s nya hållbarhetsmål. 

                 Välkommen till Havs- och vattenforum, 16-17 maj i Göteborg!  

Nu har anmälan öppnat till 2017 års roligaste och viktigaste konferens 
Havs- och vattenforum. Årets tema är ”Från källa till hav”. Den 16 och 17 
maj 2017 Eriksberg, Göteborg Kostnad: 1 600 kr plus moms – totalt 2 000 kr 

Anmälan och mer info: www.havochvatten.se/havforum  

2017-03-17 
Inkommer mail (PDF) från Louise Chyssler, kommunikationsassistent, 
Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Preliminärt program för Havs- 
och vattenforum 16-17 maj 2017” jämte en bifogad fil… 
# Preliminärt program för Havs- och vattenforum 16-17 maj 2017. (PDF) 
# Klicka även på länken https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–
kontakt/evenemang/havs–och-vattenforum/preliminart-program-for-havs–
och-vattenforum.html 

Havs- och vattenforum samlar varje år 450 deltagare från hela 
Vattensverige, från sött till salt och från många olika organisationer. Ta del 
av aktuella frågor, hör om insatser som gjorts och var med och påverka vad 
som mer behövs.   

Presentera eget projekt på forumet? 

På forumets Speakers corner med partners har vi har cirka 30 platser för 
deltagare som vill presentera ett aktuellt projekt från sin egen organisation. 
Anmäl ditt intresse senast den 15 mars. Knyt an till temat ”Från källa till hav” 
och/eller till de globala hållbarhetsmålen så ökar chansen att komma med.  
 
Något gammalt, något nytt 

Om du varit på ett havs- och vattenforum tidigare kommer du att känna igen 
dig, men vi kommer också att testa lite nya idéer och HaV:s nya 
generaldirektörs internationella bakgrund kommer att sätta sin prägel.   

2017-05-25 Bergkvara-dagen, årligt återkommande på Kristi himmelsfärdsdag 

 

Anmärkn. Härutöver så kommer arbetsgruppen för Vik för vikprojektet för Grisbäcken – 

                mot en friskare Östersjökust träffas vid tidpunkt/-er, som ännu inte är fastställda. 

Deltagande  Styrelsen har vid sitt sammanträde 2017-01-23, § 17009 beslutat följande. 

 

              De ledamöter som är intresserade av att delta på någon eller några av de externa 

                 och/eller egna aktiviteter, som finns angivna ovan tar kontakt med Pia Prestel 

http://www.havochvatten.se/havforum
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Preliminart-program-for-Havs-ovh-vattenforum-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Preliminart-program-for-Havs-och-vattenforum-16-17-maj-2017.pdf
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/evenemang/havs--och-vattenforum/preliminart-program-for-havs--och-vattenforum.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/evenemang/havs--och-vattenforum/preliminart-program-for-havs--och-vattenforum.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/evenemang/havs--och-vattenforum/preliminart-program-for-havs--och-vattenforum.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/evenemang/havs--och-vattenforum/presentera-eget-projekt-pa-hav-forum-2017.html
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                  för godkännande och samåkning, varefter ledamot själv tar del av lämnad 

                      information och anmäler sig på lämnad länk. 

Uppdatering  

av info Det åligger sekreteren att lämna information fram till den 30 april 2017, om det 

 

         dyker upp nya externa och/eller interna aktiviteter till styrelsens ledamöter, 

               vilket sker på hemsidan under ”senaste nytt”. 

 

  Även de tillkommande aktiviteterna skall administreras på det sätt som 

                 föreslagits i första stycket ovan. 

 

 

 

                                                                                                                    2017-02-03/kågee 


