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  Datum  

  [2015-09-15]  

   

 

 

Inbjudan till rådslag - Kattegatts kustvattenråd 

Torsdagen den 15 oktober 2015 kl. 08:30-12:00 Strandgården Vilshärad 

Exkursion på eftermiddagen– tema stranden 

Varmt välkommen till en förmiddag då vi 

gemensamt fokuserar på aktiviteter och åtgärder 

inom vårt geografiska område. Syftet med detta 

rådslag är att vi tar fram inriktningen för hur 

kustvattenrådet ska arbeta i den pågående 

förvaltningscykeln och att formulera en översiktlig 

handlingsplan (2016-2021). 

På eftermiddagen arrangeras en exkursion till 

Haverdal med temat stranden. Vi åker gemensamt 

från Strandgården kl. 13:00 och beräknas avsluta 

kl. 14:30 (särskild anmälan för lunch och 

exkursionen, se nedan).   Foto Länsstyrelsen 

Deltagare 

Rådslaget är öppet för er som anmält att ni vill ingå i Kattegatts kustvattenråd. Har du ännu inte 

anmält dig eller er organisation/ert företag, så gör det inför rådslaget, se mer info nedan. Det går 

bra att anmäla flera deltagare från samma organisation till rådslaget. Vi välkomnar även 

representanter från våra referensorganisationer. 

Initiativ 

Några initiativ har redan tagits och kommer att presenteras på rådslaget. Har du eller din 

organisation ett initiativ på gång? På rådslaget finns möjlighet att presentera det. Initiativ kan vara 

av olika karaktär och storlek. Viktigt är att minst två aktörer ingår, att det bidrar till kunskapshöjning, 

att resultatet dokumenteras och att det bidrar till kustvattenrådets syfte. 

Program 

Tid 

08:30 Kaffe och fralla 

09:00 Rådslag 
 Introduktion om Kattegatts kustvattenråd och var vi befinner oss i arbetet 

 Suzanne Åkerlund kommunråd Halmstads kommun 

 Presentation av initiativ som tagits hittills 

 Workshop om inriktningen för 2016-2021 

12:00 Lunch (betalas på plats) 

13:00 Exkursion till stranden i Haverdal 
 Magnus Nystrand Länsstyrelsen Hallands län leder denna, avslutas ca kl. 14:30 
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Organisation

Rådslag

Initiativ

Projekt Kommunikation

Samordning

Styrgrupp

Alla kan delta – men 
anmälan om 
medverkan krävs

Referensorganisationer 
och -grupper

Minst ett 
per år

1. Flera aktörer
2. Höja kunskapen
3. Dokumenteras
4. Bidra till syftet

10 timmar 
per vecka

Basfinansiärer ingår – leder 
samordning och ansvarar för 
ekonomin

Särskild styrgrupp och 
finansiering

Plats 

Strandgården, Vilshärad 
Adress: Strandgården, Skarviksvägen 2-3, Vilshärad 

Vägbeskrivning: Med tåg till Halmstad C och lokalbuss till Vilshärad 

(linje 10). Med bil kör du kustvägen till Gullbrandstorp och tar av mot 

Vilshärad. 

GPS N 56° 41’ 41’’ E 12° 41’ 1’’  

 

Anmälan 

Senast den 5 oktober på Kattegatts kustvattenråds hemsida: 

http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/energi-miljo/kustvattenrad-halland-och-

bastad/anmalan-till-radslag-15-okt/ eller via e-post anne.udd@regionhalland.se eller telefon 0708-

35 95 32. Ingen deltagaravgift. Observera särskild anmälan till lunch och exkursion (lunch betalas 

på plats). 

 

Läs gärna mer om Kattegatts kustvattenråd på vår hemsida www.regionhalland.se/kustvattenrad 

eller på Facebook www.facebook.com/kustvattenrad  

 

Frågor om anmälan och innehåll besvaras av: 

Anne Udd, tfn 0708- 35 95 32, e-post anne.udd@regionhalland.se  

 

Välkommen 

 
 

 

Så här funkar Kattegatts kustvattenråd!  

                                                                                              Den 29 april 2015 bildades Kattegatts 

kustvattenråd i samband med rådslag i Halmstad. 

Kattegatts kustvattenråd är ett vattenråd enligt 

Vattenmyndighetens definition av lokala 

samverkansorgan. Organisationsformen är en 

samverkansorganisation med rådslag, 

samordning och styrgrupp. Det som förväntas av 

deltagare är medverkan vid rådslag samt att 

bidra till att initiativ till aktiviteter och åtgärder tas 

och genomförs. Mer omfattande initiativs 

genomförs i projektform med särskild 

finansiering. Ingen årsavgift tas ut från deltagare i 

kustvattenrådet. Kommuner och andra 

organisationer kan ingå som basfinansiärer. 

Anmälan till Kattegatts kustvattenråd görs via vår 

hemsida eller genom att kontakta Anne Udd, se 

kontaktuppgifter ovan. 
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