
  2016 06 03 

Platsbesök/planering inför skogens vatten 16 sep 2016 
 

Deltagare: 
Mats Blomqvist, Södra, Germund Ericsson, markägare och medlem i vattenrådet, Robert Briland, 

kustmiljögruppen och Pernilla Landin, Vattenrådet och Torsås kommun. 

 

Detta kom vi överens om: 
4 platser besöks under konferensens eftermiddag vi har 2½ timma på oss. Tillbaka i bygdegården blir 

det fika och avrundning. I medskickad karta är stationerna uppmärkta.  

Station 1) 

Fokus på biotopskyddat område. (Skogsstyrelsens diarienummer 15485-1997) samt 

miljöhänsyn/målbild – Örjan Laneborg, SKOGSSTYRELSEN, håller i detta. 

Station 2) 

Biologisk mångfald, djur och natur i anslutning till vatten, Lennart Henriksson, MILJÖ OCH MÄNNISKA 

AB, håller i detta. 

Station 3) 

Blå målklassning, så här gör man. Per-Eric (kommer inte ihåg efternamnet  ); SÖDRA, håller i detta 

Station 4) 

Äldre kvarn, Länsstyrelsen Kulturmiljöenheten ev. Per Lindegård håller i detta. 

Att ha med i beräkningarna: 
 Har ni något material som ni vill ska användas, lämnas detta till Pernilla minst veckan innan 

evenemanget. 

 Förflyttning tar tid (max 10 minuter/ sträcka) 

 Tiden på varje plats blir ca 20 minuter + 5 minuter för frågor 

 Det är mycket viktigt att detta hålls. 

 En ledsagare följer med varje grupp 

 Vid samlingen 15:15 så tas de frågor upp som respektive station fått, men inte hunnit svara 

på. 

 En person kommer följa med respektive grupp för att se till att alla är med och kommer rätt. 

 Framkomligheten vid stationerna varierar.  

 Även att det om det är nära kommer transport att ske med minibuss. Ev kommer det vara 

möjligt att gå mellan station 3 och 4 och tillbaka till bygdegården från dessa två stationer. 

 

 

Det ser ut som denna samverkans form ska kunna bli riktigt bra! 

Pernilla Landin 

Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kalmarvägen 4, Box 503, 385 25 TORSÅS 

0486-33187, E-post: pernilla.landin@torsas.se,  Hemsida: www.torsas.se 
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