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Minnesanteckningar från temadag Blå hälsa  

Torsdag den 20 okt 2022 vid Torpa Stenhus, Tranemo kommun 
 

En dag om vattnets och naturens betydelse för vår hälsa och vårt 
välbefinnande. Hur vi mår påverkar vattnet!  

 
Filmer eller presentationer från dagen kommer att finnas tillgängligt under en period. 
 

Program  
9:15 Inledning  
Wanja Wallemyr, ordförande i Ätrans vattenråd, hälsar välkommen.  
 

9:20-9:50 Mer än bara golf 
Markus Bylander ordförande vid Kinds golfklubb berättar om klubbens nytänkande kring att skapa 
miljöer med rik natur och vattenmiljöer för ökad rekreation och hälsa.  
 

9:50-10:35 Natur och vatten som pedagogik  
Mariann Andersson Norrman berättar om hur man på Mjöbäckskolan har använt vatten som 
pedagogik och ämnesövergripande tema för elevers lärande och välbefinnande. 
 

10:45-11:35 Influenser från andra kulturer kring samhällsplanering och hälsa med 
vatten som tema 
Susanna Utbult från Nordic School of Feng Shui berättar om hur människan påverkas och 
reagerar på olika sätt i olika miljöer. Med hjälp av de vetenskapliga nycklar som finns i Feng Shui 
går det att förbättra den psykosociala miljön och skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv i det 
moderna samhället. Med Feng Shui utformas vackra och hälsosamma miljöer oavsett om det 
gäller inredning, byggnadsarkitektur eller stadsplanering. 
 

11:35-12:15 We & Sports  
Paula Lembke från We & Sport arbetar med ungdomar med ätstörningar och överträning. 
Forskning visar på naturens läkande förmåga och påverkan på tänkande. Paula berättar om hur 
man använder rörelse och naturen i sig själv som läkande kraft för mental hälsa. 
 

13:10-14:00 Naturbaserad rehabilitering vid Gröna rehab 
Gröna Rehab erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering för långtidssjukskrivna med 
utmattningssyndrom. Anna Brissman, leg. Arbetsterapeut och Linnea Larsson, socionom och 
naturguide berättar om Gröna Rehabs verksamhet och hur de arbetar med återhämtning i natur- 
och trädgårdsmiljö. 
 

14:00-15:40 Gruppsamtal kring dagens föreläsningar 
1. Vilka idéer vill du ta med hem till din verksamhet?  
2. Hur kan vattenrådet arbeta med frågorna? Hur kan vi samverka kring tankarna?  
3. Kan vi utveckla nya metoder för arbete med hållbarhet? 

 
 

Sammanfattning från gruppsamtal efter dagens föredrag 
1. Något att ta vidare till din verksamhet? 

• Kommunernas gröna infrastrukturplanering 
• Kommunernas SIS-placeringar 
• Fler golfklubbar 
• Skolor – utomhuspedagogik/äventyrspedagogik 
• Kommunernas planering 
• Att visa Ätran för folk/Ätran som besöksmål 
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• Turistbyrå 
• Fiskeföreningar 
• Hälsostig/Sinnenas stig/Må bra-platser 
• Friluftsområden/idrottscentrum/motion 
• Strandstädning 
• Sagostig 
• Paddling i Ätran 
• Att följa nya svenskar ut i naturen ”Nyfiken på naturen” 
• Bussturer 
• Naturguider 

 
2. Hur kan vattenrådet arbeta med frågorna? 

• Så frö i alla kommuner. 
• Besöka kommuner, ex BUN/förvaltning 
• Bredden av intressen är viktigt, så att fler blir delaktiga! 
• Jobba med det positiva. 

 
3. Nya metoder för arbete med hållbarhet? 

• Använda oss av metoder som redan finns. 
• Vattnet är det viktigaste! 

 
Vad bidrar till hälsa? (Några ord från dagen) 

• Delaktighet 
• Samtal 
• Känsla av samhörighet 
• Meningsfullhet 
• Att göra saker tillsammans 
• Att vara i naturen 
• Närvaro 
• Lyssna, lukta, känna 
• Fysisk rörelse 
• Fascination 
• Mer……? 

 
Minnesanteckningar från gruppsamtal efter dagens föredrag 
 
Vilka idéer vill du ta med hem till din verksamhet?  
 
Kinds golfklubb var inspirerande. Hur är det med andra golfbanor? I Varberg och Falkenberg 
pågår projekt tillsammans med golfklubbar för att gynna vildbin och sandmarksfauna. Det 
stora samhällsvärdet av att komma ut och rekreation. 
 
Kommunerna gröna infrastrukturplanering kan kopplas till detta arbete med golfbanorna. 
 
Vi behöver mer förebyggande hälsoarbete innan vi blir sjuka. Susanna Utbult gör exempelvis 
det. Kommunerna behöver arbeta med tätorter och använda naturen mer. Vi kan ta vara på 
erfarenheter från varandra. 
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Något för kommunernas SIS-placering? 
 
Arbeta med det som är positivt. 
 
Vattenrådets peng till skolorna för att arbeta med utomhuspedagogik vid vatten ligger i linje 
med detta. Skolan är starten. Vatten är mångfacetterat och kopplar till många saker.  
Ur- och skur (förskola-skola) 
I Skåne finns bussar med äventyrspedagog som hämtar upp barn vid skolor. 
Bussar även för tonåringar för att komma ut! 
Testa Leader-checkar för detta. 
Guidade turer. Ätrans vr har tidigare haft naturguideutbildningar. 
I Varberg går bussar till Åkulla bokskogar på sommaren. 
 
Vi kan sprida goda exempel hur vi gjort. Vi behöver ytterligare kunskap om vattenråden i 
kommunerna. Hur har man tagit till sig kunskap? Att skapa ett intresse och att ge en hjälp på 
vägen. 
Goda exempel längs Ätran. Klickbar karta. Att visa Ätran för folk. Anknyter till turistbyrå, 
skola, fiskeföreningar. 
Ätran som besöksmål 
 
Hälsostig, eller sinnenas stig, med text. Måbra-platser. Leder. 
Att göra saker vid golfbanan, idrottscentrum vid Lassalyckan. 
Lyfta idéer på möten hemma. 
Att använda Feng Shui vid byggande av eldplatser och vindskydd. 
Sagostig, motion, hälsostig, sinnenas stig utmed Pinneboån. 
Stig vid vattendrag hotas av kalhyggen. Hur få skydd för skogen vid vattendraget? Behöver 
tas med i skogsbruksplanen, blå plan finns att använda. 
 
Strandstädning och klimat – att göra något tillsammans 
Samlingsplats – en container för plockat skräp. 
Nordic Ocean Watch https://www.nordicoceanwatch.se/ 
Blå hälsa – ett fint namn! 
Havets hälsa hänger ihop med människans hälsa. Havet ger oss hälsa! - Hur ger vi havet 
hälsa? 
Vistas i naturen mer – blir mer rädd om den! 
 
Badplats vid Trädet i Ätran brukar få badförbud. Behöver utredas vad det beror på 
uppströms. Något att ta upp med kommunen. 
 
Paddling i Ätran. Träd som sätter stopp behöver åtgärdas. 
 
Att följa med nya svenskar ut i naturen. ”Nyfiken på naturen” 
 
Hur får man ut folk? Det sociala är viktigt. Gemenskapen. 
Att göra saker tillsammans. 
 
Hur skapa bra läromiljöer inomhus? Färg och form. Hur vi utformar byggnader.  
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Hur kan vattenrådet arbeta med frågorna? Hur kan vi samverka kring 
tankarna?  

• Kan så frö i alla kommuner. Vattenrådet kan komma till kommuner, ex till BU-
förvaltning/nämnd. 

• Bredden av olika intressen är viktigt! 
• Vi måste bredda så att vi blir fler delaktiga. Plocka positiva bitar, att jobba med det 

positiva.  
 
Kan vi utveckla nya metoder för arbete med hållbarhet? 

• Använda oss av metoder som redan finns. 
• Vattnet är det viktigaste! 

 
Några spridda anteckningar från dagen om vad som ger hälsa 

• Att kunna blicka ut – med skydd och trygghet bakom sig. 
• Fascination ger avkoppling – det innebär en riktad uppmärksamhet i stället för den 

uppmärksamhet som exempelvis behövs i stadsmiljöer. 
• Att vistas i skog sänker puls och blodtryck inom fem minuter. 
• Att vistas i den vilda naturen – vad skönt! Jag behöver inte sköta något här! 
• Det sinnliga i regn – man blir mer närvarande. 
• Fascination: att prata om flyttfåglar och att titta i lupp på mossor, frön mm. 
• Det utmanande att tillåta sig vila/pausa när andra jobbar. 
• Skapande aktivitet – att få tag i kreativiteten. 
• Bildterapi – att inte behöva använda ord.  

 


