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Bergkvaradagen den 5 maj 2016 

 

Informationsmaterial: 

Plockfoldrar till marknadsbesökare 

 Båtliv för ett renare hav    Kåge 

 Hänsyn och åtgärder i vattendrag    Kåge 

 Info-broschyr, utgåva 4, våren 2016   Kåge 

 Sedimentpumpning/muddring av 

mindre områden     Kåge 

 Skydda och vårda våra viktiga vikar   Kåge 

 Vattenförvaltning i skog    Kåge 

 Vassfakta     Kåge 

 

Referenslitteratur – utdelas inte till marknadsbesökare – bär Kåges namnetikett 

 En liten bok om vatten    Kåge 

 Dekaler     Kåge 

 Den levande skogsbäcken    Kåge 

 Flodpärlmusslan – skogsvattnets skatt   Kåge 

 Inspirationsguide för vattenvård i skog   Kåge 

 Vattenrikessnurran  - ett instrument för att mäta hur ett vattendrag mår Kåge 

 Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018 Kåge 

 Östersjön – ett krassligt hav och vägar mot tillfrisknande  Kåge 

 Östersjön - vårt värdefulla hav –  

Ekonomi för en frisk havsmiljö    Kåge 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/logga.jpg


2 

 

Försäljning av: 

 Kustmiljönålar – 20 kr/styck – medtag 25 stycken nålar.  

  

 Försäljning av lotter på lottlistor med nr 15 och 17, som utdelas på styrelsemötet den 

25 april 2016. Försäljningsperiod 2016-05-01 – 2016-05-31 med dragning  

2016-06-04. 

 

Lottlista med nummer 15 säljs under förmiddagen mellan 10.00–12.00. Pia ansvarig. 

Lottlista med nummer 17 säljs under eftermiddagen mellan 12.00–14.00. Lena och 

Robert är ansvariga. Ev. överskjutande antal lotter säljs av resp. ansvariga. 

  

1:a pris Glaskonst av Mats Jonasson, Målerås glasbruk 

2:a pris Specerihink – finns med på Bergkvaradagen 

3:e pris Två Sverigelotter 

4:e pris Kustmiljönål  

   

 

Frågesport: Tre rätt och den som kommer närmast i antalet tändstickor i burken vinner en 

Sverigelott! 

 Vilken strukturformel på bilden föreställer vatten? 

1.                         X.                                2.              

 

 pH-värdet är ett mått mätt på surhetsgraden. Vad innebär det om vattnet i en bäck har 

pH-värdet 6.1? Att vattnet är …           1. Svagt alkaliskt/basiskt    

                                                           X. Neutralt (varken surt eller alkaliskt/basiskt) 

                                                              2. Svagt surt 

 Vilken kemisk beteckning har fosfor?            1.  N                X.  O               2.  P 

 

 

60 tryckta svarstalonger till frågesporten. 
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Demonstrationer 

 Insektshotell 

 Risvase (mindre julgran i julgransfot med toppstjärna) med tillhörande akvarium som 

innehåller gädd-/abborre yngel. 

 

 

Rekvisita till marknadsstånd: 

 Presenning till tak för skydd mot sol och ev. regn  Kåge 

 3 elsladdar     Kåge 

 Gren uttag     Kåge 

 Blå marknadsduk     Pia 

 T-shirts – har ej fått Lena, Magnus, Robert   Pia 

 Två vattendunkar med skruvkork fem liter   Pia 

 Tyngder/stenar för att hålla material på plats   Pia 

 Hacker med stift     Kåge 

 Fem bläckpennor 

 Sax      Pia 

 Bred tejp     Kåge 

 Beach-flagga     Kåge 

 Folderhållare - låna av Pernilla Landin   Pia 

 Glasburk med okänt antal tändstickor   Pia 

 Limklämmor     Kåge 

 Snöre av bomullsgarn    Kåge 

 Stroppar     Kåge 

 Vinster till lottlistor 15 och 17 (specerihink och glasföremål) Pia 

 Insektshotell med inventarier    Pia 
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 Julgran på fot och stjärna i toppen   Pia 

 Akvarium med gädd- och abborre yngel + akvariepump.  Pia 

 Frågesport med svarstalonger – 60 stycken   Kåge 

 Låda att lägga svarstalonger för frågesport 

 Pinn- och kulmodeller via Christoffer Johansson, Torsås kommun Kåge 

 Första hjälpen med padds och Alsolsprit   Kåge 

 

 Inplastade Posters A3-format som visar   Kåge 

- 2 Insektshotell 

- Aktiviteter i Vattenrådet och kommun som komplement till  

  kustmiljöföreningarnas arbete 

- Framgångsfaktorer för Torsås 

- Möjligheter    

- Det här gör vi – Kustmiljögruppen 

- Kännetecken för vårt ideella arbete 

- Bild Torsås Kustmiljögrupp 

- Skogens vatten – allas vårt vatten 

- Kustmiljögruppens närverk- och kontaktytor 

- Svartmunnade smörbultar – Leif Lindberg 

- Spiggar – Leif Lindberg 


