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  Datum  

  2016-08-22  

   

 

 

Inbjudan till rådslag - Kattegatts kustvattenråd 

Tisdagen den 27 september 2016 kl. 09:00-15:00 Hökagården, Mellbystrand 

Tema klimat 

Välkommen till höstens rådslag. Temat för detta rådslag är klimatet och vi kommer att fokusera på 

hur kusten och havet påverkas av klimatförändringar. Vi kommer också att följa upp de initiativ som 

tagits och stämma av handlingsplanen. 

Inom temat ”klimat” medverkar Per Danielsson SGI, nationell samordnare för stranderosion samt 

medarbetare från Laholms kommun. 

Deltagare 

Rådslaget är öppet för er som anmält att ni vill ingå i Kattegatts kustvattenråd. Det går bra att 

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

från våra referensorganisationer. 

Program 

Tid 

09:00 Kaffe och fralla 

09:30 Rådslag 
 Välkommen! Elisabeth Babic, kommunalråd Laholms kommun 

Tema klimat - gäster med olika inlägg på temat 

 Uppföljning av handlingsplan för kustvattenrådet 

 Workshop – Initiativen, avrapportering och samverkan 

12:00 Lunch och kaffe 

13:00  Workshopen fortsätter 

14:00 Exkursion Hökafältet och stranden 

 Avslutning ca kl 15 

Plats 

Hökagården, Mellbystrand 
Adress: Kustvägen 2, 31260 Mellbystrand 

 

Karta: Länk till kartan https://www.hitta.se/kartan?s=de379460  

 

Vägbeskrivning: 

Med tåg till Laholms station och därifrån buss 225 (avgår 08:52), avstigning Strandhotellet och promenad 

därifrån ca 10 minuter. Vi kan också ordna hämtning vid stationen om du hör av dig i förväg. 

Med bil norrifrån och söderifrån på E6/E20 svänger du av vid Trafikplats Laholm. Fortsätt västerut in i 

Mellbystrand. Tag höger när du kommer till Kustvägen. Hökagården ligger längst norrut i Mellbystrand. 

  

https://www.hitta.se/kartan!~56.52119,12.95140,13.999999999999998z/tr!i=YPQSnkjP/search!i=0zdxRw544v!q=!t=single!st=cmp!a=56.52119:12.95140!ai=0zdxRw544v!aic=56.52119:12.95140
https://www.hitta.se/kartan?s=de379460
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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

Anmälan 

Senast den 20 september på Kattegatts kustvattenråds hemsida: Länk till anmälningsformulär 

eller via e-post anne.udd@regionhalland.se eller telefon 0708-35 95 32. Ingen deltagaravgift. 

Initiativ 

Flera initiativ har tagits, en del är genomförda, andra pågår och några är ännu i sin linda. Vi 

kommer att ha en workshop om initiativen i samband med rådslaget. På rådslaget finns möjlighet 

att rapportera från arbetet och att ta kontakter och hitta samarbetsparter. 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. Nya initiativ anmäls via 

hemsidan eller via e-post till Anne Udd. 

 

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

och följ oss på Facebook www.facebook.com/kustvattenrad , Twitter https://twitter.com/kattegatts 

och Instagram https://www.instagram.com/kattegatts/ . 

 

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 om att medverka i Kattegatts 

kustvattenråd görs via vår hemsida eller genom 

att kontakta Anne Udd, se kontaktuppgifter ovan. 
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