
Base Camp Kalmarsund 1 oktober 2014 
gav ett tiotal åtaganden  
 
Till nytta för Östersjön och dig var temat för Base Camp Kalmarsund den 1 oktober 2014 som hölls i 
Kalmar Science Parks lokaler på Varvsholmen. Den unika idéverkstaden samlade ca 40 nytänkare 
och ledare från näringslivet, akademin och offentliga sektorn som tillsammans skapade ett tiotal 
konkreta åtaganden.  Base Camp Kalmarsund anordnades av MiljöTeknikForum i samverkan med 
Baltic Sea Action Group och Kalmarsundskommissionen. 
 
Idéverkstaden inleddes 
med att nytänkarna 
arbeta i en dynamisk 
process fram förslag 
till åtaganden som 
ökar takten i den blå 
tillväxten.  Förslagen 
tog upp både 
sakfrågan och stegen 
för att nå målet med åtagandena.   
 
 
 
Nytänkarna lämnade sedan över förslagen till ledarna från företag, offentliga sektorn, universitet och 
organisationer.  Ledarna tog tag i förslagen och formulerade åtaganden som de, efter idéverkstaden, 
ska skriva in på Baltic Sea Action Groups hemsida http://www.bsag.fi/sv/ataganden 
 
Åtagandena var, i en preliminära beskrivning, bl.a. dessa:    
 

 Ola Tyrberg, Handelsbanken ska ordna en workshop med några av sina företagskunder om 
ekosystemtjänster och affärsidéer som integrerar Östersjön 

 Renate Foks, Vattenråden ska arbeta med utbildning till skolbarn 

 Jan Andersson ska jobba vidare med Hagby musselodling 

 Yvonne Aldentun Regionförbundet, Åsa Everbrand Vattenmyndigheten, Linnéuniversitetet och 
Ann-Christine Bayard Sustainable Sweden ska tillsammans låta genomföra en inventering av 
kunskapsläge och aktörer inom området vattenrening i Kalmar län  

 Jan Fors, KSRR ska se till att MiljöTeknikForums digitala plattform etableras 

 Tomas Wild, Devellum ska inventera företagens projekt med utgångspunkt i Östersjön för att 
därefter göra ett skarpare åtaganden 

 Anna Thore, Kalmarsundskommissionen och Catherine Legrand Linnéuniversitetet driver på för 
att utveckla en test-bädd inom vattenområdet med utgångspunkt i Kalmar Vattens ombyggnad 
av sitt reningsverk 

 Johann Malmström, Kalmarsund Promotion ska arbeta för att anordna ett nationellt ”summit” 
2017 i Kalmarsundsregionen 

 
Elever från Jenny Nyströmskolans mediaprogram dokumenterade Base Camp. I skrivande 
stund är dokumentationen inte färdigredigerad. 


