
Inbjudan till framtidsdiskussion: 

                                                                            

Vad är Open Space? 

Open Space är ett öppet visionsforum utan hierarki 
där det är viktigt med ett brett intresse och att 
släppa vanliga tankegångar. I ett Open Space 
fokuserar deltagarna på möjligheter och inte tidigare 
problem, vilket leder till nya kreativa idéer. 
Arrangörerna sätter ramarna genom tema och 
presentation - deltagarna väljer själva 
ämnesområden och sätter sig i smågrupper vars 
tema verkar intressant. Respektive grupper 
rapporterar resultatet enligt en förutbestämd mall. 
Efter sammankomsten sammanställs rapporterna för 
distribution till deltagarna.  

 

Med varierad och vacker natur är Skrylleområdet viktigt för oss 

besökare. Vi söker oss hit för återhämtning, äventyr och av 

nyfikenhet eller kanske bara för att ta en fika. Natur- och 

kulturupplevelserna avlöser varandra och många har säkert sett 

vackra och spännande företeelser härute. Under de senare åren har 

ett idékoncept för ett nytt naturum i Skrylle tagits fram. I förslaget 

ingår även att uppföra ett antal maxi- och minisatelliter i 

Skrylleområdet på platser med viktig och värdefull natur/kultur. 

Maxisatelliter är tänkt att vara små husliknande väderskydd med 

enhetlig formgivning, plats för information och med sittmöjligheter 

för ca 25 personer. Minisatelliter är skyltställ med samma enhetliga 

formgivning.  

Utvecklingen av dessa satelliter kan ske i samverkan mellan 

offentliga sektorn, företag och/eller ideella krafter. Alla vi som är 

verksamma i eller nära Skrylleområdet har något att tillföra. Vi 

träffas för en öppen diskussion där vi blandar våra idéer om hur vi 

kan samverka.     

Välkomna! 

Förutom att skapa kontaktnät mellan aktörer som har intresse av 

att delta i utvecklingen av besöksmål i Skrylleområdet syftar även 

seminariet till att skapa ett underlag för en framtida 

projektansökan. Ett annat viktigt mål är att inhämta förslag på 

samarbetsmöjligheter gällande etablering av satelliter, produktion 

av utställningar och ansvarsfördelning beträffande tillsyn och drift.   

 

 

Entréer & målpunkter  till naturen i Skrylleområdet 

Seminarium/Open Space på Boklunden i Torna Hällestad torsdagen den 29 april 2010

 

Seminariet inleds med en uppiggande start utomhus 

med Stefan von Bothmer, biolog & utomhuspedagog. 

Tillsammans med sin fru driver han Kosters 
Trädgårdar men är även verksam inom SLU. Med 

positiv energi & en utsökt förmåga att se möjligheter i 

naturen låter vi Stefan inspirera oss till kreativa 

diskussioner! 

 
Till seminariet inbjuds en bred grupp intressenter såsom företrädare för 
intresseorganisationer (t.ex. Naturskyddsföreningen, friluftsorganisationer, byalag), 
företag (stenindustri och restauranger), markägare (t.ex. staten, kommunen, Region 
Skåne) samt verksamheter som utnyttjar Skrylleområdet och dess närhet (t.ex. 
barnomsorg, skola och äldreomsorg).  

Seminariet är kostnadsfritt, fika och middag ingår.  

Plats: Boklunden i Torna Hällestad                                                                             
Tid: Kl. 14.30 – 20.30 torsdagen den 29 april 2010                          
Seminarieledare: Eva Broms, Framtidsverkstäder AB.                                 
Anmälan: senast 22 april till Lotta Tornler, naturum Skrylle 0761-33 53 73, 
naturum@skryllegarden.se. Meddela om du önskar specialkost.                                     
För mer info: Lotta Tornler, naturum Skrylle, 0761-33 53 73 eller     
Lena Ingvad, Tekniska förvaltningens Park- och naturkontor, 046-35 69 81            
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