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Protokoll från möte med Säveåns vattenråd  
Förbohallen i Stenkullen och via Teams den 24 februari 2023 

Närvarande ledamöter: 

Niklas Wengström  Sportfiskarna, Vice ordf. 

Karl-Eric Nilsson (C)  Borås stad 

Matilda Chocron   Borås stad 

Mikaela Engström (M)  Vårgårda kommun 

Fredrik Bergman   Vårgårda kommun 

Björn Albinson (KD)  Alingsås kommun 

Olle Adolfsson (S)  Lerums kommun 

Axel Lindqvist   Lerums kommun 

Martina Wetterlund  Partille kommun 

Josefine Evertsson  Göteborgs stad 

Einar Ström   Alingsås Energi AB 

Stefan Börjesjö   Lerum Energi AB 

Lennart Larsson   LRF 

Stefan Bydén   Naturskyddsföreningen Alingsås 

Cecilia Lack   SKF Sverige AB 

Bertil Svensson   Södra skogsägarna 

 

Närvarande ersättare: 

Camilla Stensson (S)  Alingsås kommun 

Thomas Lenberg   Alingsås kommun 

Cecilia Ahl    Lerums kommun 

Stefan Larsson   Naturskyddsföreningen Lerum 

 

Övriga deltagare: 

Daniela Figueroa   Länsstyrelsen Västra Götaland, Kontaktperson 

Monica Dahlberg   Göteborgsregionen (GR), Sekreterare 

Diego Velasquez   Göteborgsregionen (GR), Åtgärdssamordnare 

Sassi Wemmer   Melica ekonomisk förening, Åtgärdssamordnare 

Tim Larsson Thegerström Göteborgsregionen (GR), Praktikant 

.................................................................................................................................... 

Dagordning 

Då vattenrådets tidigare valda ordförande, Robert Linder Blomberg , inte längre är 

representant i vattenrådet, leder vice ordförande Niklas Wengström mötet. 
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1. Föregående mötes protokoll (Handling bifogas) 

Föregående mötes protokoll godkännes och läggs till handlingarna. 

2. Godkännande av dagordningen 

Under punkt 13 ”Övriga frågor”, läggs efter förfrågan från Länsstyrelsen (Björn Lagerdahl) in 

en punkt om ev deltagande från vattenrådet i projekt kring klimatanpassning med fokus på 

Alingsås och Säveån. 

 

Vattenrådet beslutade 

att godkänna dagordningen med tillägget.  

3. Val av justerare 

Vattenrådet beslutade 

att utse Axel Lindqvist till att jämte vice ordföranden Niklas Wengström justera protokollet. 

4. Meddelanden 

• Göta älvs vattenvårdsförbund kommer att hålla sitt årsmöte i Kungälv den 19 april. 

Inbjudan skickas ut till representanterna i de vattenråd (Göta älv, Mölndalsån och 

Säveån) som är organiserade som nätverk under vattenvårdsförbundet. 

• Vattenråden har fått tilläggsbetalning av samverkansbidraget från 

Vattenmyndigheten (VM) så det har inte blivit minskat för 2022 trots att det var sagt 

så från början. VM har dock flaggat för att det ev försvinner helt fr o m 2023 men det 

har inte kommit något slutgiltigt besked. 

• Brev skickades gemensamt från åtta vattenråd till Havs- och vattenmyndigheten via 

GR i december för att påtala vikten av fortsatta samverkansbidrag. 

• Lerum och Göteborg har skrivit avtal om Mjörn som gemensam vattentäkt 

5. Kort presentationsrunda då Diego Velasquez, ny åtgärdssamordnare, samt nya 

representanter från kommunerna, deltar för första gången. 

Mötesdeltagarna presenterar sig. 

6. Kraftverken informerar 

Flödessituationen: 

Flödet i Säveån minskar nu långsamt efter de höga nivåerna i slutet av januari. 

Den 23/2 är aktuella flöden ca 30 m3/S i Solveden, ca 35 m3/s i Floda samt ca 40 m3/s i 

Jonsered. 

De högsta värdena under januari månad 2023 noteras till ca 50 m3/s i Solveden den 17/1, ca 

70 m3/s i Floda den 18/1 samt ca 80 m3/s i Jonsered den 15/1. 

 

Övrigt: 

Alingsås Energi kommer installera ett nytt styrsystem för Solvedens kraftstation under våren.  

Lerum Energi kommer, efter synpunkter från Länsstyrelsen, att justera stenblock i omlöpet vid 

Hillefors kraftstation under mars månad. Detta i syfte att öka vattenföringen i befintlig fiskväg. 

 

 

http://www.gotaalvvvf.org/
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7. Kommunernas politiska representation i vattenrådet fr o m 2023 

Läget vid mötet: 

Borås: Ordinarie är Karl-Eric Nilsson (C) och ersättare är Stefan Medin (M) 

Vårgårda: Ordinarie är Mikaela Engström (M) och ersättare är Daniel Andersson (S) 

Alingsås: Ordinarie är Björn Albinsson (KD) och ersättare är Camilla Stensson (S) 

Lerum: Ordinarie är Olle Adolfsson (S) och ersättare Dan Larsson (C) 

Partille:  

Göteborg: Beslut i MKN 2023-03-21 

8. Val av valberedning 

Vattenrådet beslutade 

att inte utse någon valberedning med uppdrag att ta fram förslag till ordförande för 

vattenrådet; utan  

att direkt vid mötet välja Mikaela Engström (M), Vårgårda kommun, till ordförande under 

perioden 2023-2024; 

att välja Camilla Stensson (S), Alingsås kommun, till ordförande under 2025-2026; samt 

att Niklas Wengström, Sportfiskarna, kvarstår som vice ordförande i vattenrådet.  

9. Bordet runt - Information och reflektion från vattenrådets representanter om vad 

som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör Göta älvs ARO 

(Stående punkt) 

Bra om deltagande representanter även skriver till Monica och med några rader 

sammanfattar till anteckningarna det man informerar om då det kan vara svårt att få  

med snabba dragningar digitalt. 

Sportfiskarna: 

- Nu är samtliga handlingar gällande utrivning av dämmet vid Ålanda ström inskickade 

till Mark- och miljödomstolen. 

Naturskyddsföreningen Alingsås: 

- Inget nytt att informera om.  

Södra skogsägarna: 

- Fortsätter driva kampanjer krig hänsyn vid skogsbruk. Brist på vintrar med tjäle i 

södra Sverige har gjort att man har fått omvärdera behovet av särskilt hänsyn vid 

avverkning. Nu inför man därför blå målklasser i alla skogsplaner.  

Alingsås kommun: 

- Pågår en utredning om huruvida befintligt avloppsreningsverk i Alingsås ska 

renoveras, om kommunen ska bygga nytt på annan plats eller om kommunen istället 

ska skicka avloppsvattnet till Gryaab (Ryaverket i Göteborg).  

Olle (nominerad till Gryaabs styrelse) undrade om det är kostnadsfrågan eller kravet på 

rening som gör att Alingsås kommun diskuterar ev anslutning till Gryaab? Ska ju byggas 

ett nytt Ryaverk i Göteborg så viktigt att ha koll på inkommande avloppsvatten.  

Björn svarar att det främst är en kostnadsfråga men att Alingsås samtidigt vill kunna ha 

kontroll på sina egna utsläpp. 

Kraftverken: 

- Känner oro för lågflödesperioder. 
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LRF: 

- Informerar om att det kommit nya regler för lantbruket när man ska söka om  

EU-stöd. 

Länsstyrelsen: 

- Regeringen har beslutat att arbetet med NAP (Nationell plan för omprövning av 

vattenkraften) ska skjutas upp ett år. 

- Ny cykel inom vattenförvaltning och under 2023 kommer Vattenmyndigheten och 

deras beredningssekretariat på Länsstyrelsen att arbeta med statusklassningen av 

alla vattenförekomster. Därför viktigt att provtagningsdata skickas till datavärd så de 

blir tillgängliga för klassningen. 

- Kommer en ny indelning av vattenförekomster. SMHI arbetar nu fram en ny modell. 

De nya vattenförekomsterna kommer att få MKN. Några slås ihop och några delas 

upp, men det blir totalt fler vattenförekomster.  

Bertil påpekar att det är viktigt att ta höjd för att det som tidigare räknats som 100års-

regn nu kommer var 10:e år. Cecilia Ahl informerar om att SMHI nu börjat räkna för en 

ny period. 

- Det kommer troligen mindre pengar till vattenråden, men man arbetar från 

länsstyrelserna med att lyfta värdet av vattenrådens arbete och behovet av att 

vattenråden ska kunna fortsätta sin verksamhet.  

- Nya MKN (Miljökvalitetsnormer) ska komma 2027. 

- Länsstyrelsen vill ta hjälp att vattenrådet med att fylla i en enkät som ska in till HaV 

(Havs- och vattenmyndigheten). Daniela kontaktar Monica. 

Lennart undrar om det kommit nya direktiv till länsstyrelserna från den nya regeringen? 

Daniela svarar att de arbetar på som vanligt. Nytt dock att de ska börja arbeta kopplat 

till EU:s Dricksvattendirektiv och att de fått mindre pengar till miljöövervakning. 

Lerums kommun: 

- Cecilia informerade om att projekt järnvägsbron till Häradsbron är under slutfasen. 

Sträckan delas av Wamme bro från 1853. Längsmed sträckan finns det två djuphålor, 

den ena strax nedströms järnvägsbrons norra brofundament och den andra strax 

nedströms Wamme bro. I övrigt är erosionen påtaglig längsmed kantzonen, både 

uppströms och nedströms och geotekniska provtagningar visar på kvicklera på många 

ställen, vilket kan utlösa stora bakåtgripande skred med risk för befintlig bebyggelse 

och anläggning. 

Kommunens skredpreventionsgrupp (SKP) har utfört sjömätning, 3D-modellering av 

Säveåns åfåra, strömningsmätning, grumlingsanalyser, naturvärdesinventeringar 

såsom inventering av fåglar, fladdermöss, invasiva arter, träd och annan växtlighet, 

musselinventering (både via dykning och med DNA-prover) mm som behöver ligga till 

grund för en MKB som ska möjliggöra åtgärderna. 

- Då erosionen i djuphålan precis nedströms järnvägsbron kan vara en fara för Västra 

stambanan på sikt så har kommunen haft tät dialog med Trafikverket i frågan och 

samsyn finns. 

För att skynda på processen för djuphålan nedströms järnvägsbron har kommunen 

därför skickat in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen i januari 2023 

för att delvis fylla upp denna djuphåla sommaren 2023. 
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- Övriga åtgärder längsmed sträckan järnvägsbron till Häradsbron är så pass stora att 

en ansökan om vattendom behövs. Kommunen är i slutfasen av projekteringen av 

erosionsskydden och kommer efter det att bjuda in berörda till samråd. Kommunen 

har för avsikt att skicka in ansökan till MMD i maj/juni 2023 med förhoppning att 

kunna utföra åtgärder sommaren 2024 (15 juli-15 september är den tid som vi får 

utföra arbeten i ån utan att risker att störa det känsliga vattenlivet i alltför stor 

utsträckning). 

- Olle informerade om att Lerum och Göteborg skrivit avtal om att ta råvatten från 

Mjörn. Lerum tänker infiltrera vattnet i Grustäkten i Gråbo medan Göteborg tar det 

via ledning till befintligt reningsverk.  

Påpekades att det är viktigt att det totala uttaget inte äventyrar tappningen i Säveån 

nedströms Mjörn.  

Naturskyddsföreningen Lerum: 

- Har varit bra uppgång av lax senaste säsongen. Märks att de åtgärder som gjorts vid 

bl a Hedefors och Hillefors fått effekt. 

- Har dött många blankålar (de som är på väg ut för fortplantning i Sargassohavet) vid 

Jonsereds kraftverk efter storm. 

- Inte så mycket nytt från Älvsamordningsgruppen som Länsstyrelsen kallar till och där 

Stefan Larsson är vattenrådets representant. Kraftverken i Säveåns kommer att 

klassas upp gällande dammsäkerheten. Cecilia Ahl informerade om att den framtagna 

beredskapsplanen inte hade med frågan om geoteknik och de konsekvenser som ett 

skred skulle kunna få utan hade bara fokus på konsekvenser av ev flodvåg vid 

dammbrott.  

- SNF planerar för en vattendragsvandring från Floda till Hillefors den 12 augusti under 

Västerhavsveckan. Bra om det kan komma med representanter från vattenrådet. 

Vårgårda kommun: 

- Kommunen arbetar med en VA-plan, har ingen nu. Kommer förhoppningsvis vara 

positivt för Säveån. Utbyggnad av reningsverket ingår. 

- Utvecklingsprogram för Kyllingsån (där reningsverket har sitt utlopp), rinner sedan 

vidare ut i Säveån.  

- Fredrik önskar återkoppling från Åtgärdssamordnarna vilken markägare i Vårgårda de 

haft kontakt med gällande anläggande av våtmark? 

- Lennart lyfter frågan om att det byggts mycket i Vårgårda vilket gett mer hårdgjord 

yta och frågar sig vart allt vatten ska ta vägen? Detta ska regleras av respektive 

detaljplan 

SKF: 

- Inget nytt att informera om på mötet med vattenrådet är välkomna att förlägga 

något av sina möten på SKF. 

Borås: 

- Inget nytt att informera om på mötet. 

Partille: 

- Inget nytt att informera om på mötet. 
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Göteborgs stad: 

- Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2023-2027 har passerat 

kommunstyrelsen och är nu på väg upp till Kommunfullmäktige för beslut 

(förhoppningsvis under mars) Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, 

tjänsteutlåtande (goteborg.se) 

- Arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för Göteborgs vattenförekomster 

pågår. Arbete kopplat till med Säveån kommer att utföras först senare under året. 

Josefine återkommer med information när det är aktuellt. 

- Ny portföljstyrning kopplat till vatten har införts i Göteborg. Frågor kopplat till högt 

vatten/höga flöden, skyfall, dagvatten och vattenförvaltning kommer i framtiden att 

samordnas bättre. Målsättningen på kort sikt är dels att öka kunskapen om pågående 

arbeten, dels att konkretisera och prioritera samordningsbehov mellan de olika 

vattengrupperna i staden. Målsättningen på längre sikt är att politiken ska få ett 

samordnat beslutsunderlag för mål, prioriteringar och investeringar. Det minskar 

risken för konflikter i arbetet och ger förutsättningar för gemensam måluppfyllnad 

och kostnadseffektiv finansiering av klimatanpassnings- och 

vattenförvaltningsåtgärder. 

- Det pågår ett aktivt arbete för att få till en nödvändig normförskjutning kopplat till 

vatten i staden. Vatten är en strukturerande planeringsförutsättning som behöver 

beredas plats tidigt i stadsutvecklingsprocesserna. Vattenhänsyn ska vara en 

självklarhet som genomsyrar hela stadens arbete. 

10. Information från åtgärdssamordnarna 

Arbete med möjlig våtmark i Sollebrunn: 

• Tittade på möjlig våtmark för fosforsedimentering i Sollebrunn utifrån tidigare framtagna 

rapporter. Snabbinventering av platsen med Anton. 

• Framtagning infomaterial för våtmark Sollebrunn. 

• Möte med Alingsås kommun (kommunekolog och exploateringsansvarig) kring våtmark 

Sollebrunn. 

• Möte med markägare som äger del i området för tänkt våtmark Sollebrunn. 

Bra och positivt resultat av mötet med kommunen och markägare. Får vi till ett möte med 

sista markägaren och hen är positiv också börjar vi med planering och finansieringsansökan för 

en sådan åtgärd i Sollebrunn. 

Möten med fiskevårdsområdesföreningar: 

• Framtagning informationsmaterial inför möte med Antens fvof. 

• Möte med Antens fvof. 

Fick både ris och ros när Anton och Sassi var på mötet med representanter för Antens 

fiskevårdsområdesförening. Man gjorde ett aktivt val att inte längre delta i vattenrådets 

möten. Man önskar mer info från vattenrådet som t ex digitala infobrev. Vanliga protokoll är 

tråkiga. Önskar även en arbetsgrupp som fokuserar kring åtgärder i Anten (och Mjörn). Sedan 

Anten-Mjörn-Kommittén lades ner har man helt tappat kontakt med kommun och 

myndigheter. Det saknas en återkoppling till ”systemet”, dvs VISS för genomförda åtgärder. 

De många åtgärder som Antens fvof har genomfört rör mest fiskfaunan. Övergödning och 

syrgasproblematiken anses inte ligga i fvof:s åtaganden. 

 

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/55C117E1A8F425E0C125895500448E72/$File/2.1.13_20230222.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/55C117E1A8F425E0C125895500448E72/$File/2.1.13_20230222.pdf?OpenElement
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Övriga möten med organisationer osv: 

• Möte med Sportfiskarna Region väst. 

• Arbetsmöten mellan åtgärdssamordnarna Sassi, Anton och Diego. 

Mötet med Sportfiskarna var ett bra möte där vi diskuterade högt och lågt kring arbetssätt och 

inom vilka områden vi agerar. Kom överens om att inte springa på samma bollar utan tidigt 

underrätta varandra när vi börjar arbeta i olika projekt inom området. 

Framtagna rapporter med mera: 

• Framtagning av infobroschyr om Säveån (finns publicerad på vattenrådets hemsida). 

Syftet med broschyren är att man snabbt kan skriva ut den för att ta med på olika möten. 

Broschyren är en översiktlig folder som visar på vad vattenrådet är, vad man jobbar med och 

vad som kan erbjudas. 

Nästa steg: 

• Fortsatt planering våtmark Sollebrunn 

• Åtgärdssamordnarna ”on tour” för att möta fiskevårdsområdesföreningar och kommuner 

(politiken) inom Säveåns avrinningsområde. 

• … 

Det nuvarande LOVA-bidraget för åtgärdssamordnarprojektet löper ut årsskiftet 2023.  

En ny LOVA-ansökan för fortsatt arbete till och med 2026 är inskickad. Besked lämnas av 

Länsstyrelsen våren 2023.  

11. Aktiviteter/projekt för vattenrådet  

- Finns det någon av kommunerna som vill samarbeta med vattenrådet i något projekt? 

Göteborgs stad:  

Under 2023 tar kommunen fram lokala vattenvårdsprogram. Under arbetet har 

kommunen dialog med omkringliggande aktörer, och önskar ett utökat samarbete 

med Säveåns vattenråd. 

Lerums kommun:  

Samverka med grannkommunerna kopplat till framtagande av Säveåöversikten som 

är ett bevarandedokument i form av en ”Storymap”. 

 

Karolina Källstrand, Lerums kommun, utvecklar ett projekt med strömmande vatten 

och åtgärdande av vandringshinder för att gynna Säveå-laxen. Det kan vara 

intressant för vattenrådet. Bjuder in Karolina när hon kommit längre i arbetet. 

- Finns förslag på ytterligare kommande aktiviteter/projekt för vattenrådet? 

o Inventera våtmarker inom Säveåns ARO? (tas upp på nästkommande möte) 

o Vattendragsvandring under Västerhavsveckan 12 augusti. SNF Lerum har det 

redan med i sitt program men bra om vattenrådet kan ha representation på 

plats. 

o Besök vid Vänga på mötet i juni. Vårgårda kommun kan hjälpa till med 

transport från Vårgårda station och Borås kan bidra med någon som kan 

informera på plats. 
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o Bertil informerar via Monica vattenrådet när det går att se lek av vitfisk i bäck 

hos honom. Svårt planera in datum då det är temperaturberoende. Var och en 

som är intresserade får ta sig dit själva då. 

12. Hemsidan www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad (Stående punkt) 

- Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

Sassi har tagit fram ett digitalt dubbelsidigt informationsblad om vattenrådet och vår 

verksamhet. 

13. Övriga frågor 

• Lst Västra Götaland jobbar med en förstudie för ett långsiktigt projekt (internt hos Lst 

döpt till Vattenflätan) kring klimatanpassning med fokus på Alingsås kommun och 

Säveån. Projektet vill ta ett helhetsgrepp i ett konkret exempel kring samverkan mellan 

inblandande aktörer och de processer som berörs i kommunens olika verksamheter och 

utifrån de formella uppdrag som både Länsstyrelsen och kommunen har kring frågorna 

om klimatanpassning. Men det finns såklart möjlighet i projektet att utforska roller även 

för andra inblandade aktörer, såsom vattenråd, i dessa frågor. 

 

Lst vill därför nu ställa frågan ifall vattenrådet för Säveån skulle vara intresserade av att 

delta i projektet? Roll och omfattning är något som vi kan diskutera och definiera 

gemensamt framöver och utifrån era förutsättningar och intressen såklart, initialt har vi 

diskuterat att vattenrådet skulle kunna funka som referenspart och bollplank i arbetet 

framåt. 

 

Vattenrådet är intresserade av att medverka. Bjuder in Björn Lagerdahl från 

Länsstyrelsen till ett kommande möte så att han får informera om projektet. 

14. Mötestider 2023 

Förslag: 

- 24 februari kl. 9-12 (Förbohallen i Stenkullen) 

- 5 maj kl. 9-12 (Alingsås kommun, Sveagatan 12, Lokal: Skräddaren) 

- 16 juni kl. 9-12 (Vänga)  

- 15 september kl. 9-12 

- 24 november kl. 9-12 

Vattenrådet beslutade 

att flytta mötet som sedan tidigare var inbokat den 28 april till den 5 maj. Mötet i maj hålls i 

Alingsås och för mötet i juni planeras ett studiebesök vid bl a Vänga kvarn. 

 

 

Antecknat av: 

Monica Dahlberg  

 

http://www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad


Monica Dahlberg

Från: Niklas Wengström <niklas.wengstrom@sportfiskarna.se>
Skickat: den 12 mars 2023 15:56
Till: Monica Dahlberg; Axel Lindqvist (axel.lindqvist@lerum.se)
Kopia: Diego Velasquez
Ämne: Sv: Justering av protokoll från möte med Säveåns vattenråd den 24 februari 2023

Hej. 
 
Jag tycker också att det ser bra ut och har inget att tillägga. 
 
Mvh 
 
Niklas 
 

Från: Monica Dahlberg <Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se>  
Skickat: den 7 mars 2023 14:53 
Till: Niklas Wengström <niklas.wengstrom@sportfiskarna.se>; Axel Lindqvist (axel.lindqvist@lerum.se) 
<axel.lindqvist@lerum.se> 
Kopia: Diego Velasquez <Diego.Velasquez@goteborgsregionen.se> 
Ämne: Justering av protokoll från möte med Säveåns vattenråd den 24 februari 2023 
 
Hej Niklas och Axel! 
  
Översänder protokoll från möte med Säveåns vattenråd den 24 februari 2023 för justering 
Det går bra att justera genom att ”Svara alla” på detta mail 
  
  
Ha det så bra! 
Monica & Diego 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
Monica Dahlberg 
Regionplanerare med fokus på vattenvård 
Göteborgsregionen (GR)  
Miljö och samhällsbyggnad 
Telefon: 031-335 54 79 
www.goteborgsregionen.se 
 
Bohuskustens vattenvårdsförbund www.bvvf.se 
Göta älvs vattenvårdsförbund www.gotaalvvvf.org 
Vattenråd för Göta älv, Mölndalsån & Säveån www.vattenradivast.se  
 



Monica Dahlberg

Från: Axel Lindqvist <Axel.Lindqvist@lerum.se>
Skickat: den 8 mars 2023 14:51
Till: Monica Dahlberg; Niklas Wengström
Kopia: Diego Velasquez
Ämne: Sv: Justering av protokoll från möte med Säveåns vattenråd den 24 februari 2023

Hej, 
 
Ser bra ut, jag har inget att tillägga. 
 
Vänlig hälsning 
 
Axel Lindqvist  
Miljöinspektör  
Sektor Samhällsbyggnad  
 
axel.lindqvist@lerum.se 
Telefon 1: 0302-52 11 56 
Telefon 2: 073-829 40 44 
 
Lerums kommun 
Miljöenheten  
443 80 Lerum  
www.lerum.se 
 

Från: Monica Dahlberg <Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se>  
Skickat: den 7 mars 2023 14:53 
Till: Niklas Wengström <niklas.wengstrom@sportfiskarna.se>; Axel Lindqvist <Axel.Lindqvist@lerum.se> 
Kopia: Diego Velasquez <Diego.Velasquez@goteborgsregionen.se> 
Ämne: Justering av protokoll från möte med Säveåns vattenråd den 24 februari 2023 
 
Hej Niklas och Axel! 
  
Översänder protokoll från möte med Säveåns vattenråd den 24 februari 2023 för justering 
Det går bra att justera genom att ”Svara alla” på detta mail 
  
  
Ha det så bra! 
Monica & Diego 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
Monica Dahlberg 
Regionplanerare med fokus på vattenvård 
Göteborgsregionen (GR)  
Miljö och samhällsbyggnad 
Telefon: 031-335 54 79 
www.goteborgsregionen.se 
 
Bohuskustens vattenvårdsförbund www.bvvf.se 
Göta älvs vattenvårdsförbund www.gotaalvvvf.org 
Vattenråd för Göta älv, Mölndalsån & Säveån www.vattenradivast.se  
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