
 
 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 22 januari 2015, klockan 18.00.  

Plats: Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i Båtastan-

Gunnarstorp.  

 

Närvarande/  

Beslutande: John Bräutigam, ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Kennert Täck, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Övriga deltagare: 

                              John Gunnar Alexandersson, ej tjänstgörande ersättare 

                                         Robert Briland, ej tjänstgörande ersättare 

                       

 

§ 15024 Cradle to Cradle – ett ekologiskt, industriellt och socialt ramverk för hållbar 

     utveckling 

Sekreteraren har som tidigare framgått av tidigare ärendebeskrivningar och beslut 

deltagit i ett fokusgruppsarbete om – Miljö, energi och klimat, Leader Småland 

Sydost vid två tillfällen under hösten, nämligen i Emmaboda den 8 september och 

i Ronneby den 3 oktober.  

Minnesanteckningar från dessa besök återfinns i diariet 2014-10-03 resp.  

2014-10-12. 

Särskilt intressanta är minnesanteckningarna från besöket i Ronneby, som knyter 

an till rubriken ovan, där det av anteckningarna framgår bland annat… 

Besök vid Cefur  

Cefurs verksamhet består av två huvudsakliga delar. En del som fokuserar på att 

informera om Cradle to Cradle - Cefur Showroom - och ge stöd åt organisationer i 



deras övergång till ett mer cirkulärt tillvägagångssätt samt en del som utför 

forskning och utveckling inom områdena abrasiv (vatten blandas med sand) 

vattenskärning och vattenpolering - Swedish Waterjet Lab.  

 

Cefur som startade med hjälp av finansiering från Ronneby Kommun, Region 

Blekinge och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden har byggt upp en unik 

kommunal verksamhet. Med hjälp av kommunikationsverktyget Cefur 

Showroom. 

 

Vill man förverkliga visionen att vara en innovativ motor för hållbar utveckling av 

näringsliv och samhälle, med särskild inriktning mot Cradle to Cradle.  

Cradle to Cradle - för fram tre grundprinciper: 

 

 

1. Förvalta näringsämnena (Avfall = Föda)  

Allt är ett näringsämne för något annat. Vikten av kretslopp, inte bara för 

biologiska ämnen utan även för tekniska. Metaller och plaster i ett kretslopp kan 

ses som näringsämnen för tekniska processer likaväl som biologiska material kan 

ses som näringsämnen i biologiska processer.  

 

 

2. Använd den inkommande solenergin  

Solen, gravitationen och geotermiken är de enda verkligt förnybara 

energiskällorna. Vidare är de outtömliga i det mänskliga perspektivet. 

  

3. Främja mångfald  

Mångfald leder till ett jämnare resursuttag, större nytta för fler intressenter och 

mer hållbara system. Cradle to Cradle fokuserar på biologisk mångfald i form av 

artrikedom, konceptuell mångfald för innovationsrikedom och kulturell mångfald 

så att alla involveras.  

Hela presentationen av Cradle to Cradle återfinns i diariet 2014-10-14. 

2014-10-14 

Inkommer mail (PDF) från Joel Parde, Leader Småland Sydost som översänder 

Powerpoint presentation (PDF) från fokusgrupp – Miljö, energi och klimat – 

besök vid Cefur i Ronneby den 3 oktober 2014. (Cefur står för Centrum för 

forskning och utveckling i Ronneby) 

Efter hemkomsten har presidiet ingående diskuterat om vi från Kustmiljögruppens 

sida i samverkan med Torsås kommun, Leader Småland Sydost, 

Sparbanksstiftelsen Kronan och Torsås företagscentrum kunde förmedla detta 

synsätt bland exekutiva personer inom olika arenor i Torsås kommun. 

Kontakter har även tagits med Lena Ovesson, delägare ibland annat Spring 

Systems i Torsås kommun om det fanns ett intresse att vara en bärare av detta 

budskap ut i kommunen, inte minst mot bakgrund av att Lena O erhöll 2013 års 

miljöpris av Bygg- och Miljönämnden. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Bilderna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/141003-C2C-Cefur-Cradle-to-Cradle.pdf


Mot bakgrund av att Lena Ovesson känner en stor tveksamhet inför det föreslagna 

Cradle to Cradle projektet och hellre förordar den väg som hon själv bjöd in till 

vid Spring Systems 50 års jubileum ”det naturliga steget”, där även 

Kustmiljögruppen deltog och den high way som hon nu tänker vidare på för 

Torsås kommun nämligen ”Hållbar kommun” – ett sammanhållet vattentänk 

utifrån de tre hörnstenarna miljö, näringsliv och samhälle, 

  

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att inte gå vidare i planeringen med Cradle to Cradle i Torsås kommun. 

 Att samverka med Lena Ovesson i hennes andra steg ”Hållbar kommun” 

 

 


