VÄLKOMMEN TILL

Samverkansmöte BSPA Stora Nassa Svenska Högarna
Den 19 november 2014, 17.00 - 20.00
Länsstyrelsen Hantverkargatan 29, lokal Kungsljuset

Som en del av fortsättningen på arbetet med projektet samverkansplan Stora Nassa –
Svenska Högarna bjuder Länsstyrelsen in till ett samverkansmöte. Syftet med
samverkansmötet är att det ska utgöra ett tillfälle då vi gemensamt kan diskutera hur
arbetet med samverkansplanen ska gå vidare samt ta upp erfarenheter från det gångna året.
DATUM: 2014-11-19
LOKAL: Länsstyrelsen, lokal Kungsljuset
ANMÄLAN: Anmäl dig på vår webbplats,
i kalendariet, senast den 2014-11-14
länk till kalendariesidan
MER INFORMATION OCH KONTAKT:
Klara.Tullback.Rosenstrom@lansstyrelsen.se
tfn 010-223 16 05
Elin.Deremar@lansstyrelsen.se
tfn 010-223 14 85

www.lansstyrelsen.se/stockholm

Mötet riktar sig till dig som är engagerad inom skärgårdarna Stora Nassa, Lilla
Nassa, Ormskär, Gillöga och Svenska Högarna, vilka tillsammans utgör BSPAområdet (Baltic Sea Protected Area). Till mötet är även berörda kommuner och
föreningar med flera inbjudna.
Under mötet kommer konsultgruppen Calluna att presentera arbetet med att föra in
BSPA-området i den digitala naturguiden Naturkartan (www.naturkartan.se), med
efterföljande diskussion om innehåll och utformning.
Henrik C Andersson berättar också om utsättningen av gäddyngel och fortsättningen
inom det projektet.
Denna inbjudan får gärna spridas vidare till övriga intressenter utöver dem som finns
med på sändlistan!
Anmälan

För att kunna planera för fikat önskar vi din anmälan senast fredagen den 14 nov.
Anmälan görs via kalendariet på Länsstyrelsens hemsida eller via telefon/mail till
Klara Tullback Rosenström (se info till vänster).
Välkommen!

Preliminär dagordning för samverkansmöte BSPA
Stora Nassa-Svenska Högarna
Den 19 november 2014, 17.00 - 20.00
Länsstyrelsen Hantverkargatan 29, lokal Kungsljuset
Kaffe och macka serveras från 17.00

17.15 Välkomna och dagordning
Klara Tullback Rosenström, Lst

Kort presentationsrunda
Lägespresentationer från skärgårdarna
Presentation av Naturkartan samt diskussion om innehåll och
utformning
Anna Norman, Calluna

Paus/kaffe
Utsättning av gäddyngel
Henrik C Andersson, Lst

Lägesrapport från Länsstyrelsen
Ca 20.00

www.lansstyrelsen.se/stockholm

AVSLUTNING

