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Minnesanteckningar – baserade på muntlig presentation 

 

Betydelsen av lokalt engagemang och ansvar för den närmiljö vi dagligen lever och 

verkar i samt är så beroende av! 

Lena Ovesson, delägare i Spring Systems Torsås tillika Kustmiljögruppens huvudsponsor för 

perioden 2017-2019. 

 

Innan Lena O börjar sin egen presentation, så återknyter hon till Pia Prestels inlednings- 

anförande genom att uppmana deltagarna till en applåd för den kandidatur som Vattenrådet, 

Kustmiljögruppen och Torsås kommun blivit nominerade till, då det gäller vattenpriset 

”Sjöstjärnan 2017”. Lena O delar innehållet i nomineringstexten och ställer sig fullt ut bakom 

Länsstyrelsen i Kalmar län, som är och blir evidenset för ”betydelen av samverkan och lokalt 

engagemang”. 

Lena O genomför sin presentation ”hållbarhet” utifrån sin erfarenhet som företagsägare med 

de tre utropen nedan, där svaren ges i slutet av presentationen… 

 VARFÖR! 

 HUR! 

 NÄR! 

 

Vad innebär då ett ”hållbarhetsperspektiv” utifrån näringslivets synpunkt?  

 Ekonomisk. 

 Socialt – arbetsmiljö, arbetsförhållanden, trivsel, motivation, lön, profit objektives 

mm. 

 Kundperspektiv – med krav på miljömässig hållbarhet. 

 Leverantörer – i vissa fall även utanför EU med krav på miljömässig hållbarhet. 

 Finansiärer – ägare, finansinstitut. 
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 Beroendefaktorer – förnybar energi, vattenkvalitet avpassat till behov som exempelvis 

processvatten, vatten med livsmedelskvalitet inte alltid nödvändigt, recirkulering, 

näringslivet kräver tillgång på stora mängder vatten. 

 Spara vatten genom ny teknik. 

 Framställning och bearbetning av material i produktionsapparaten med fokus på 

återanvändning, recirkulering. 

 Transporter på land, till sjöss har alla det gemensamt, att de har en belastning på 

miljön ur ett hållbarhetsperspektiv. Målet är att drastiskt minska CO2-utsläppen från 

transportsidan, vilket kräver aktivt arbete gentemot transportörer. 

 

För att kunna driva Spring Systems, ett traditionellt tillverknings- och industriföretag utifrån 

morgondagens föränderliga perspektiv har BLT (Blekinge läns tekniska högskola) anlitats i 

samverkan för att hela intressebilden skall både tänka och agera utifrån ett ”hållbarhets- 

perspektiv”. 

Utifrån vad Lena O har sagt genom punkterna ovan kan nu de tre första frågorna besvaras… 

 VARFÖR! – ett definitivt måste för att företagets/företagens intressentbild skall tänka 

och agera strategiskt ur ett hållbarhetsperspektiv. Goodwill fråga av hög dignitet. 

 HUR! – att kontinuerligt sätta upp inriktnings- och resultatmål kopplat till miljö- och 

effektivitetsmål med betoning lagt på uppföljning och kontroll.  

 NÄR! – hela tiden. 

 

Vid pennan 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

Sekreterare 

 


