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-------- Ursprungligt meddelande -------- 

Äm

ne: 
Häng med på Kalmarsundskommissionens Göteborgs-turné 16-17 april! 

Dat

um: 
Thu, 28 Feb 2013 15:58:25 +0000 

Frå

n: 
Susanna Minnhagen <susanna.minnhagen@kalmar.se> 

Till: Anders Gustafsson SF <608.gustafsson@gmail.com>, Anna 

Thore <Anna.Thore@kalmar.se>, Eva-Kristina Berg <eva-kristina.berg@torsas.se>, 

Hans Sabelström <hans.sabelstrom@morbylanga.se>, Harald 
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Hjalmarsson<Harald.hjalmarsson@vastervik.se>, Håkan 

Algotsson <hakan.algotsson@torsas.se>, Jan Erici <jan.erici@borgholm.se>, Johan 

Persson <Johan.Persson@kalmar.se>, Karin Nilsdotter <karin.nilsdotter@kalmar.se>, 

Kent Ingvarsson<kent.ingvarsson@morbylanga.se>, Leif 

Axelsson <leif.axelsson.politik@oskarshamn.se>, Leif Larsson <leif.larsson@rfkl.se>, 

lisbeth lennartsson <lisbeth.lennartsson@borgholm.se>, Olof 

Johansson <olof.johansson.37@gmail.com>, Peter 

Wretlund<peter.wretlund@oskarshamn.se>, Robert 

Rapakko <robert.rapakko@monsteras.se>, Roland 

Åkesson<roland.akesson@monsteras.se>, Tomas 

Kronståhl <tomas.kronstahl.pol@vastervik.se>, Anders 

Fröberg<anders.froberg@vastervik.se>, Anders Hägg <anders.b.hagg@telia.com>, 

Anna 

Carnelius <Anna.Carnelius@kalmar.se>,"asa.everbrand@lrf.se" <asa.everbrand@lrf.se>

, Bertil Lundgren <Bertil.Lundgren@borgholm.se>, Bo 

Hagström<morkalantbrukab@tele2.se>, Dennis 

Wiström <dennis.wistrom@vastervik.se>, Göran 

Fahlberg<goran.fahlberg@netatonce.net>, "jens.nilsson@monsteras.se" <jens.nilsson@

monsteras.se>, JOHNNY BLOCKSJÖ<johnny.blocksjo@telia.com>, Kerstin 

Ahlberg <kerstin.ahlberg@kalmar.se>, "kristin.bertilius@borgholm.se"<kristin.bertilius

@borgholm.se>, Lennart Nilsson <lennart.nilsson@oskarshamn.se>, Mats 

Larsson <orsjo@telia.com>,"michael.ingard@morbylanga.se" <michael.ingard@morbyl

anga.se>, "per.larsson@lnu.se" <per.larsson@lnu.se>, Pernilla 

Landin <pernilla.landin@torsas.se>, Renate 

Foks <renate.foks@kalmar.se>, "roland.engkvist@lnu.se"<roland.engkvist@lnu.se>, 

Rune Fransen <rune.fransen@telia.com>, Sofie Backman <Sofie.Backman@kalmar.se>, 

Susanna Minnhagen <susanna.minnhagen@kalmar.se>, Anneli 

Nielsen <anneli.nielsen@monsteras.se>, Bodil Liedberg 

Jönsson<Bodil.LiedbergJonsson@oskarshamn.se>, Carolina 

Gunnarsson <carolina.gunnarsson@rfkl.se>, Conny 

Jansson<conny.jansson@vastervik.se>, Eva Jansson <eva.jansson@kalmar.se>, Göran 

Borgö <goran.borgo@borgholm.se>, Kristiniina Kosunen-

Eriksson <kristiina.kosuneneriksson@torsas.se>, Maria 

Almstedt <maria.almstedt@morbylanga.se> 

 

Hej! 

Årets kustvatten-turné med Kalmarsundskommissionen går som ni flesta nog har hört vid det här laget 

till GÖTEBORG den 16-17 april! Vi kommer att delta i det nationella Havs-och vattenforum som 

arrangeras av HaV. Under mötet kommer vi att hålla i två egna aktiviteter,  dels kommer vi ha ett 
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”Infotorg” där vi får presentera ETT aktuellt projekt eller arbetsområde vi håller på med (ej bestämt, ni 

får vara med och rösta!), och dels kommer vi tillsammans med vår kontaktperson på HaV, se nedan, 

hålla i en workshop med titeln ”Från direktiv till dragkraft –vem tar ansvar för övergödningen i våra 

hav?” 

Formerna för infotorgen och workshops bifogas. Tanken är att HaV ska presentera frågeställningar 

kring nationellt ansvar, och vi ska ta upp frågeställningar kring lokalt och regionalt ansvar 

(som ni bidrar med!), och sen är utmaningen att vi ska få dit rätt personer och skapa en dialog som 

verkligen tar upp rätt saker och som leder oss framåt! 

Ni som inte redan har anmält er eller fixat resa och boende, OM ni vill åka med oss gäller: 

RESA: Avresa från Kalmar C 15 april kl. 16:01 (Gbg 19:55)  med direkttåg, alla i samma vagn. 

Hemresa 17 april 16:05 (Kalmar 20:10). 

BOENDE: Quality Hotel II (konferenshotellet). Enkelrum. 2 nätter. 

KOSTNAD: 4230 kr per person inklusive resa, boende och konferensavgift. 

BOKNING: Anmälan till mig SENAST 7 mars. Ange då tydligt om ni vill att jag ska 1. anmäla er 

(konferensavgiften), 2. boka resan och /eller 3. boka boendet, samt 4. OM ni har möjlighet att i 

efterhand få resan betald av arbetsgivaren. 

FAKTURERING: De anmälningar/bokningar som sker via mig betalas från 

 Kalmarsundskommissionens konto. Jag kommer att fakturera dem av er som får tillåtelse att åka inom 

tjänsten i efterhand. För dem som INTE kan/får åka inom tjänst eller på projekt tycker jag vi ska vara 

lojala och betala med Kalmarsundskommissionens gemensamma pengar (gäller medlemmar i styr- 

arbets eller samordningsgrupp). 

Mvh Susanna 

Vår samarbetspartner på HaV: 

Bertil Håkansson 

 



Enhetschef 

Havsförvaltningsenheten 

Planeringsavdelningen 

Havsförvaltning, HELCOM, OSPAR, Havsmiljödirektivet Londonkonventionen 

  

 


