
VAD VILL VI MED NATUR OCH 
SAMHÄLLE RUNT TÄMNAREN?

VAD VILL VI SKALL HÄNDA I FRAMTIDEN?

VÄLKOMMEN TILL
FRAMTIDSVERKSTAD!



NATUR OCH SAMHÄLLE RUNT TÄMNAREN

SYFTE
Tämnaren Vattenråd och LRF samarbetar med Sveriges Lantbruksuni-
versitet om ett demokratiprojekt i lokalsamhället runt Tämnaren.

Projektets syfte är att ge områdets innevånare och fastighetsägare 
möjlighet i gemenskap formulera olika framtidsutkast till en hållbar 
utveckling av Tämnaren – inkluderande bruken och regleringen av na-
turen och miljön i området. Natur- och miljöförvaltning är vanligtvis en 
sak för politiker, myndigheter och så kallade experter. I detta projekt är 
det vanliga medborgares vardagsliv och åsikter som är utgångspunkten.

Deltagare i projektet får - med stöttning från olika experter - möjlighet 
att arbeta med egna framtidsutkast. Ingen förpliktar sig till att delta 
utöver en verkstad (seminarium, workshops) men om man vill vara 
med framöver kan man själv avgöra. I höst är det två alternativa verk-
städer, du väljer själv vilket.

Månkarbokyrkan lördag 14 november klockan 10.00 - 17.00.
Aspnäsgården söndag 15 november klockan 10.00 - 17.00.

Handledare vid framtidsverkstäderna

Magnus Ljung - verksam vid SLU; utvecklar kommunikation som 
metod för förändring inom miljö- och naturresursfrågor samt lantbruk-
srådgivning. Han har under drygt 10 år arbetat som processledare och 
aktionsforskare inom ramen för olika utvecklingsprocesser, inte minst 
med anknytning till vatten. Magnus har familj och ett lantbruk strax 
utanför Falköping.  
Hans Peter Hansen - doktor i samhällsvetenskap och är anställd vid 
SLU,  Avdelningen för miljökommunikation, stad och land. Han forskar i 
de problemställningar inom naturresursförvaltningen som är anknutna 
till demokratiprocesser och till kommunikationen mellan myndigheter, 
experter och medborgare. Hans Peter kom från Danmark till Sverige 
2008 och bor med sin son i Uppsala.



INTRESSERAD AV TÄMNAREN?

FRAMTIDSVERKSTAD
Det är inte fråga om direktiv och beslut uppifrån myndigheter, 
utan en demokratisk process för alla medborgare i lokalsamhället. 
Vi som bor runt Tämnaren har krav på att komma till tals om vår 
egen framtid och kanske hitta våra egna gemensamma lösningar. 
Detta är en chans för alla intresserade runt sjön att bidra med 
idéer, förslag, synpunkter och engagemang i två alternativa ‘Fram-
tidsverkstäder’! Välj själv vilket.

Lördag 14 november Månkarbokyrkan.
Söndag 15 november Aspnäsgården.

Tid: 10 – 17; inkl. lunch, fm- och em-kaffe. Ingen avgift!

Anmälan 
Till Tämnarens Vattenråds webbplats:

www.tamnaren.se. 

I en framtidsverkstad kan många människor på ett enkelt och lugnt 
sätt utveckla egna ideer och förslag för framtiden. Framtidsverksta-
den ger alla möjlighet för att bli hörd och få inflytande. Vi planerar att 
genomföra två framtidsverkstäder.  Avhängigt av anmälning kan flera 
genomföras på olika platser.  Varje verkstad kan rymma mellan 15 och 
30 deltagare.

Vad vill du med Tämnaren? Djup som sommaren 2009? Grund som 
hösten 2009? Vad vill du skall hända i framtiden med Tämnaren, naturen 
och lokalsamhället runt sjön? Välkommen till dessa Framtidsverkstäder.! 
Det är din röst och ditt engagemang som är viktigt!



Tämnaren Vattenråd är ett frivilligt ideellt organ och ett språkrör för 
bygden kring Tämnaren, dess tillopp och avlopp. Vattenrådet är organi-
satör, kunskapsförmedlare och genomförare, och dess synpunkter har 
stor dignitet. En viktig punkt i arbetet är att öka allmänhetens delaktig-
het och inflytande i arbetet. 

Tämnarens Vattenråd bildades den 4 juni 2007 på uppdrag av Länssty-
relsen. Vattenrådet skall bevara sjöns intressen i ett större perspektiv, 
samt öka det lokala inflytandet över sjöns framtid när EU:s vattendirek-
tiv skall genomföras. Tämnarens Vattenråd ska hjälpa länsstyrelsen med 
att förbättra sjöns vattenkvalitet, samt medverkar i arbetsprogrammet 
för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Tämnarens Vattenråd består av intressenter runt hela sjön såsom fastig-
hetsägare, vattenföretag, naturskydds- och intresseorganisationer, samt 
kommuner. Du är välkommen med! Tämnaren engagerar. Nedan artikel 
i UNT 13 oktober 2009.


