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Hej Stellan, 

Anledningen till att du inte har fått underlag och info tidigare är för att vi har uppdaterat broschyrerna 
samt att deltagarlistan ändrade lite här och där senaste vecka, samt att vi var utomlands som du vet. 

Jag ber om ursäkt för detta. Hoppas i alla fall att du har haft bra dialog med alla talare när du 

kontaktade dem. 
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Härmed skickar jag lite underlag eller information som vi har använt eller gjort själv på kommunen, 

som knyter ihop MOMENT projektet I Torsås eller som borde vara lite intressant att se för dig inför 

dagen. 

Som vi har sagt flera gånger nu: syftet är inspiration till vattenråd och enskilda markägare, hur man 

med små åtgärder också kan bidra på något sätt. Vi fixar en del experter så att man kan ställa 
(kritiska) frågor när man skulle kunna tänka sig att marknadsföra åtgärden via till ex vattenrådet eller 

om man kan tänka sig att anlägga den själv. 

V   å         ä      och            ö    p oj k  k ä    yck       (    å ,       å  , p     , …)     
mindre projekt är mycket enklare, fast då behöver vi så klart fler för att ha samma effekt som några 

större. 

Vi fixar de här broschyrer till nästan alla deltagare. 

Jag skickar också deltagarlistan som den ser ut just nu (fast då och då får vi en avanmälning). 

Tyvärr ser väderprognosen inte så bra ut. Vi får se om vi fikar utomhus eller om vi kommer tillbaka lite 

tidigare och fikar under avslutingen kring 16. 

Är det något mer som ni vill veta eller lägga till. 

Med vänlig hälsning 
Stan Weyns 
Projektledare MOMENT 

Torsås kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Box 503, 385 25 Torsås 
Tfn: 0486-33186 
E-post: stan.weyns@torsas.se 

 


