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Plats och tid Kommunkontoret 2007-06-05 kl 09.00-12.00 
  
Beslutande Ann Ludvigsson         s 
 Magnus Svensson       m 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Jan-Erik Persson, Naturskyddsföreningen 
 Kerstin Ahlberg, kommunekolog 
 Kristina Strand, sekreterare 
  
  
  
  
Utses att justera Magnus Svensson 
  
Justeringens  Kommunkontoret 2007-06-12 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 40 
  Kristina Strand  
 Ordförande   
  Ann Ludvigsson  
 Justerande  
  Magnus Svensson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2007-06-05   
    
Datum för anslags  
uppsättande 2007-06-13 Datum för anslags 

nedtagande 2007-07-04 

    
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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§ 40 
LANDSKAPSVÅRDSPRIS 2007 
 
Miljönämndens/presidiet beslut 
 
Landskapsvårdspriset 2007 tilldelas Helena och Leif Jonsson för ett enastående fint arbete 
med att förvalta ett gammalt kulturarv. När man befinner sig på fastigheten förs tankarna 
tillbaka till barndomens marker och bruk.  Marken är småskalig, odlingsrösen med några 
kvarglömda stängelpinnar sedan förr, en linbasta, Strömbyån som översvämmas periodvis, 
denna blockrika plats med vuxna träd som tränger sig ner genom klippspringor för att nå jord 
och vatten. Här och var kan gullviva, solvända med flera växtarter ses och som kronan på 
verket såg vi med blandad förtjusning, en snok som var minst en meter lång ringlande iväg för 
att söka skydd.   
En mycket välskött gård som väcker känslor från förr.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat att dela ut ett landskapsvårdspris på 5 000 kr, som är avsett 
som belöning till en eller flera personer eller organisationer som genom berömvärda insatser 
hävdat kulturlandskapet inom kommunen. 
Priset kan också utdelas för andra insatser i samma syfte, till den som genom skrift eller annan 
form av dokumentation medverkat till att sprida kunskap om natur- och landskapsvård inom 
kommunen. 
 
Pristagare utses av miljönämndens presidium i samråd med Torsås-Söderåkra 
Naturskyddsförening. Valet av pristagare kan inte överklagas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: Helena och Leif Jonsson, Strömby, Torsås 
 


