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Årsmöte med förnyelse
Vid årsmötet 27 mars hade vi en verkligt värdefull förmiddag med fokus på förnyelse.
Dagen inleddes med ett spännande anförande av Kronobergs läns nya landshövding
Kristina Alsén. Temat var ”Miljöteknikexport i
Småland” och födde många tankar och nya
uppslag för utveckling av vår verksamhet. Hon
ingår i SWENTECs styrelse och har med sina
tidigare erfarenheter mycket att tillföra i vårt
och regionens miljöteknikarbete.
Efter henne fick vi en tuff genomgång av
Gudrun Bremle om läget på kemikaliefronten.
Temat var ”Förgiftad av konsumtion”. Även
hennes bidrag kommer att sätta spår i vår
kommande verksamhet.
Slutligen hade Gösta Skoglund ett anförande
om ekomatläget - från upptakten för några år
sedan till nuläget med rader av utbildningar
och nya initiaitiv – temat var ”Mat och klimat i
tankeformat”.
Vid eftermiddagens årsmötet avtackades tre
ledamöter. Lars Olsson har under tre år lett
verksamheten som ordförande. Han har via
sitt rika kontaktnät och med sina ledarerfarenheter från landstinget Kronberg både tillfört
organistionen nya medlemmar och nya tankar. Vår nyetablering i Växjö med kontor i fantastiska lokaler har tillkommit just med hjälp
av hans nätverk.
Carl-Philip Jönsson har under många år medverkat till att höja vår status i regionens miljöarbete. Hans insikter och klokskap har också
kommit väl till pass i vårt AU-arbete där han
under flera år varit en värdefull stöttepelare.
Evy Törnqvist slutade i vår sin anställning
vid Landstinget Kronoberg och lämnade samtidigt sin plats i vår styrelse. Även hennes
nätverk och infallsvinklar har givit oss kraft och
idéer i den löpande verksamheten.
Nyvalda i styrelsen blev Per-Anders Persson,
med daglig gärning på Länsstyrelsen i Kronoberg. Sonja Lundh från Olofström är vårt andra nya namn i det fortsatta arbetet. Ny ordförande valdes också - se nästa sida.
ekoÖland - i Linnés fotspår
Den 9 april var det ”kickoff” för vårt samlade
grepp för ekologisk omställning på Öland. Vi
var sammanlagt 51 personer på plats.
Miljöresurs Linné
Kungsgatan 29
352 33 Växjö

Fortsättning följer bl.a. med helsidesannons i
Skördefesttidningen i en upplaga på 100 000
ex. KRAV uppmuntrar denna satsning och betalar hela annonsen!
Nya medlemmar i vår!
Medlemstillströmningen fortsätter. Vi har nu
glädjen att se följande nya aktörer i våra led:
Oskarshamns kommun, Hotel Skansen i Färjestaden och Brunnskaféet i Ronneby.
Silverdroppen - en uppmuntran
Vi har sedan snart ett år tillbaka ”drivit på”
konferensanläggningarna i regionen för att de
skall höja sina ekologiska profiler. Fler och fler
tillkommer och ser affärsmöjligheterna i denna
profilering. Som oftast är det de som är på framkant, som tar de största vinsterna. Vi uppuntrar
dem av våra medlemmar som visar svart på
vitt att man har höga ekoambitioner genom att
välja någon form av certifiering för KRAV.
Vår uppmuntran bestå•är av ett diplom
”Silverdroppen”. Ny mottagare sedan vår förra
Droppe gavs ut: Hotel Skansen, Färjestaden.
Habo-dagar = BarnBra
Under två sköna vårdagar kunde vi ”kasta
loss” med vårt fördjupade utvecklingsarbete
med BarnBra och utepedagogik som grund.
Föreläsare var Anders Kjellson från Naturskolan i Lund, Germund Sellgren från WWF och
Johan Tranqvist från NCFF.
Dessutom medverkade Gösta o Maria från
vår egen organisation.
Dagarna blev mycket uppskattade av de c:a
90 deltagarna. Fortsättning i juni och oktober.
Kökskurser i Värnamo och Halmstad
Nya kökskursköpare är Värnamo och Halmstads kommuner. Karin har påbörjat en större
utbildningsatsning i Värnamo. Gösta och Erik
ansvarar för kurser i Halmstad med representanter från Kungsbacka. Utöver Erik och Gösta
medverkar Carl Jonsson från Hallands Ekologiska Jordbrukare (HEJ) i Hallandskurserna.
Årets guldsquash till Kalmarinköpare
Per-Gunnar Fransson och Gunnar Farmansson
fick i år dela på vårt stipendium som finansieras av Konserthuset i Växjö.
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Ny ordförande i Miljöresurs Linné
Vi årsmötet 27 mars valdes Ann-Carin att för
andra gången ta över ledningen för vår organisation – en verksamhet som hon följt sedan begynnelsen under tidigt nittiotal. Hon
var ordförande i MRL under perioden 20032004 och har också varit styrelsemedlem under det senaste verksamhetsåret. Hon kan
alltså vår verksamhet från grunden.
Hon driver idag sitt företag Miljökonsult AC
Andersson AB med fokus på miljöledningssystem, miljöutbildningar, projektledning
och utvecklingsfrågor. Under senare år har
hon varit samhällsbyggnadschef i Tanums
kommun och senaste halvåret verkat som projektledare – deltidsanställd för Strömstad
kommun för fem kommuner i norra Bohuslän
– med ett planeringsprojekt om hur de fem
kommunerna ska utvecklas på ett hållbart
sätt. Nu är hon åter i våra bygder. Här följer
några tanka från Ann-Carin.
Det här vill jag med MRL
Idag är vi starka på Ekologisk mat och KRAV
med fokus på mot livsmedelsproduktion, offentlig sektors upphandling, restauranger och
storkök – det är ett av ”våra ben” som vi ska
arbeta vidare med. Men vi behöver skapa fler
starka ben för att stå stadigt och utvecklas i
framtiden.
Vårt övergripande syfte är att skapa en hållbar region och vi bör delta i hållbarhetsarbetet
även i andra branscher. Den traditionella småländska industrin har arbetat länge med miljöledningssystem – vilket MRL arbetade mycket
med under 90-talets fösta hälft. För att ytterligare stödja industrin bör vi arbeta vidare
med angelägna miljömålsfrågor som t ex giftfri miljö dvs användning av kemikalier samt
klimatfrågor – frågor som vi pratat om i många
år men som idag måste omsättas till verklighet. Här handlar det alltså om ”lite prat och
mycket verkstad” dvs att hitta konkreta arbetsverktyg för att nå resultat. Kan vi även
här bli en framgångsrik region i Sverige genom att på ett Småländskt effektivt vis bli
klimatsmarta?
Miljöresurs Linné
Kungsgatan 29
352 33 Växjö
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Fastighets och byggbranschen har ett stort
ansvar för att minska miljöpåverkan av energianvändning men även materialval. Samma
frågor som för industrin gäller dvs klimatfrågor
men även användning av främmande ämnen
i byggnadsmaterial.
Kommunerna och landstingen är stora inköpare av både lokaler och varor. Idag arbetar
MRL mot storkök, restauranger och konferensanläggningar som den offentliga sektorn är
en viktig part i. Men kommunerna har en stor
roll i att skapa en hållbar utveckling även genom egen användning av lokaler och energi.
Indirekt har kommunerna en viktig roll i samhällsplanering genom att indirekt skapa förutsättningar för att andra aktörer skall ha en
effektiv energianvändning tex genom transporter och energianvändning.
Grunden för respekten för naturen och dess
förutsättningar ges bl.a. i vår kontakt med
naturen i tidig ålder. MRL bör hålla kvar och
intensifiera arbetet med både Barn Bra verksamhet som stärker barns kontakt med naturen och använder den som ett pedagogiskt
redskap. Utepedagogik i olika former behöver oss som en regional budbärare.
Det här är kort vad jag tänker på idag- vi kan
inte arbeta med allt men arbeta med att tillsammans med medlemmarna diskutera vilka
frågor som är mer utvecklingsbara och utveckla dessa vidare och lämna de frågor som
inte har bäring idag. Vi ska växla vårt arbete
genom att arbeta med framkantsfrågor
(mycket prat) växlat med att stärka de Småländska företagen och offentliga aktörer med
aktiva verktyg (mycket verkstad).
Ann-Carin Andersson

Allt för denna gången från oss på kontoret.
Maria Passby, VD
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