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VISITKORT 
Småland-Blekinge-Halland South Sweden  

SÖDRA SVERIGES RÖST I BRYSSEL 

Vi finns representerade i Bryssel för att EU påverkar och bidrar till den 

regionala och lokala nivåns möjligheter att driva regional utveckling.  

Småland-Blekinge-Halland har en grön profil - våra regioner och lärosäten 

samordnar insatser för att näringslivet, såväl som medborgaren, ska kunna 

minska sin klimatpåverkan. Det gäller bland annat hur vi använder skogens 

resurser till hur vi färdas med hållbart drivmedel i kollektivtrafiken.  

 

VILKA ÄR VÅRA VIKTIGASTE FRÅGOR?   

Regional utveckling handlar om att skapa en grogrund för hållbar tillväxt. 

Småland-Blekinge-Halland har konkurrenskraftig kompetens inom: 

 

Skoglig bioekonomi – Våra regionala skogsstrategier syftar till att 
nyttja skogens resurser på ett innovativt och hållbart sätt. Småland är 
Sveriges främsta skogsregion när det gäller omsättning, 
förädlingsvärde och sysselsättning. 
 
Livsmedelsutveckling – Växtbaserad protein är en av våra styrkor. 
Region Kalmar län odlar 95 % av alla bönor i Sverige och arbetar med 
att främja livsmedel som både är hälsosam för individen och skonsam 
för miljön.  
 
Transport – För att Europa ska nå ambitiösa utsläppsmål är det 
avgörande att den gröna omställningen sker på alla nivåer. Ett område 
som gör stor skillnad är transport, där våra regioner är i framkant 
gällande utvecklingen av biobaserade drivmedel (som bland annat 
används i den regionala kollektivtrafiken).  
 
Turism – Tillsammans utgör våra fem regioner Sveriges största 
turistregion under sommaren, men i takt med klimatförändringarna 
(ex. vattenbrist under sommaren) ser vi behov av att utveckla våra 
populära semesterplatser till hållbarare destinationer.  
 
 
 

 
Vi har många goda exempel och kan bidra med en regional och lokal röst för de frågor du arbetar med på 

en europeisk nivå. Vi följer särskilt Europaparlamentets utskott: EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI och AGRI.  

Sven Kastö, kontorschef, sven.kasto@sbhss.eu +32 488 90 49 43  

Linda Reinholdsson, handläggare  linda.reinholdsson@sbhss.eu + 32 492 45 48 92 (skog och transport) 

Adam Andersson, handläggare adam.andersson@sbhss.eu +32 497 62 15 92 (livsmedel och turism)  
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representerar 1,2 

miljoner invånare, fem 

regioner och två 

lärosäten i Bryssel. 

Våra medlemmar är 

Region Halland, 

Region Kronoberg, 

Region Jönköpings 

län, Region Kalmar 

län, Region Blekinge, 

Linnéuniversitetet och 

Jönköping University 

www.sbhss.eu  
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