Plats: Hotell Dalia i Bengtsfors
När: den 2:a och 3:e september 2010

FRÅN GIFTIG INDUSTRIMARK TILL PEDAGOGISK PARK
Bengtsfors kommun och EKA-projektet bjuder in till seminarium om
att informera i tusen år - behovet av information efter en sanering
Nu är saneringen av EKA-området i Bengtsfors färdigställd och på platsen har en pedagogisk park med japanska
influenser anlagts. En permanent utställning har utformats om områdets industrihistoria, miljögifter och hur saneringen har genomförts. På området som sanerats fanns tidigare en nedlagd kloralkalifabrik, verksamheten där hade
förorenat området med stora mängder kvicksilver och dioxin. Projektet är Sveriges största genomförda miljösanering, ca 15 ton kvicksilver har tagits bort.
EKA-området är beläget i Bengtsfors tätort. Under saneringen kom
frågan upp hur området skulle
återställas, tanken om EKA Miljörum föddes.
I samband med att EKA Miljörum
invigs kommer ett seminarium
hållas med temat hur man i ett
tusenårsperspektiv informerar om
restriktionerna kring ett sanerat
område. Antalet platser till seminariet är begränsat, först till kvarn
gäller. Sista dag för anmälan är
den 18 augusti. Mer detaljerad information om hur du anmäler dig
och vad det kostar finns på sid 2.
För mer information:
www.bengtsfors.se och Boh Tivesten 0531-52 60 10 eller Ulrika
Larson 0708-473 475.

Program
Torsdagen den 2:a september
Kl.1200 Incheckning på Hotell Dalia
Kl.1200-1300 Lunch på Hotell Dalia
Kl.1310 Visning och beskrivning av förutsättningarna för EKA Miljörum
Kl.1500 Seminarium på Utvecklingscentrum+
§ Fika
§ Introduktion till seminariet
§ Bengtsfors på ”gladlistan” - om miljösegrar och framtidstro:
Miljödebattören Stefan Edman
§ Från soptipp och oljehamn till vattenpark och naturreservat. Mats
Rosenberg berättar om förvandlingen av Örebros baksida mot Hjälmaren.
§ Paneldiskussion.

Kl.1900 Supé och samkväm på Hotell Dalia
Fredagen den 3:e september
Kl.830-1020 Seminarium på Utvecklingscentrum+
Mervärden för att höja områdets attraktivitet
§ Att arbeta med begränsade resurser
§ Att informera utifrån ett 1000-årigt perspektiv
§ Att gestalta en park med mycket speciella förutsättningar
§ Att lyfta fram de industrihistoriska värdena
§ Att arbeta med kultur och konst för att säkerställa saneringsresultat
§ Att öka attraktiviteten för Bengtsfors tätort och Dalslands kanal.

Kl.1030 Tårtkalas
Kl.1100 Visning av EKA Miljörum
Kl.1200 Invigning
Kl.1300 Lunch

Anmälan till seminarium ”Från gifitig industrimark till pedagogisk park” den 2-3 sept 2010:
Namn:_____________________________________________________________________________
Företag/myndighet:___________________________________________________________________
Adress:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_
Telefon:____________________________________________________________________________
E-post:_____________________________________________________________________________

Jag önskar deltaga på seminariet:
Seminarium dag 1 inkl. lunch och fika: 600 kr exkl. moms
Seminarium dag 1 inkl. lunch, fika och supé samt dag 2 f.m. 700 kr exkl. moms
Jag vill delta i invigningslunchen den 3 september
(De som deltar båda dagarna bjuder vi på lunch i samband med invigningen.)
Logi på Hotell Dalia mellan dag 1 och 2 inkl. frukost: 660 kr exkl. moms
Anmälan senast den 18 augusti 2010
Antalet platser till seminariet är begränsat, först till kvarn gäller.
Så här anmäler du dig:
Faxa gärna anmälningsblanketten till 08-511 733 05 eller e-posta till ulrika.larson@empirikon.se eller
gå in på www.bengtsfors.se och anmäl via kommunens hemsida.
Det går också bra att posta blanketten till:
Bengtsfors kommun
Att. Boh Tivesten
Box 14
661 21 Bengtsfors
Fakturering: Vi skickar faktura när du anmäler dig till seminariet. Fakturan ska vara betald före den
30 augusti.
För mer information om logi i Bengtsfors gå in på www.dalsland.com eller kontakta
Hotell Dalia på telefon: 0531-727 00

