
 

 
GÖTA ÄLVS VATTENRÅD 

 
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund 

Besök Anders Personsgatan 8 | Post Box 5073, 402 22 Göteborg 
Tel 031-335 50 00 | Fax 031-335 51 17 

www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad 

Kallelse 

Göta älvs Vattenråd (inkl. Göta älvs kustvatten) 

Enligt tidigare överenskommelse kallas härmed Göta älvs vattenråd till sammanträde 

fredagen den 13 maj 2022 kl. 09:00-11:30 

 

Plats: Mötet hålls på Gryaab (Norra Fågelrovägen 3 i Göteborg, Hitta dit) och via Teams  

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

Anslut på din dator eller mobilapp  

Klicka här för att ansluta till mötet  

Eller ring in (endast ljud)  

+46 8 505 252 19,,355291408#   Telefonkonferens-ID: 355 291 408#  

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

 

Förslag till dagordning: 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av dagordning 

3. Föregående mötes anteckningar (Handling bifogas)  

4. Meddelanden 

5. 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 några rader till Monica och sammanfattar 

med några rader till anteckningarna då det kan vara svårt att få med snabba dragningar 

digitalt. 

6. Åtgärdssamordnare inom Göta älvs ARO nedströms Vänern – ansökan från Göta älvs 

vattenråd inskickad 28 mars 

- Har vi fått något besked? 

7. Aktiviteter/projekt för vattenrådet  

• Projekt ”Kartläggning av fosfor”  

• Projekt ”Genomgång av framtagna underlag för Lärjeån” 

• Projekt ”Kartläggning av vandringshinder i biflöden till Göta älv” 

• Projekt för inventering av våtmarker 

• Projekt för återvätning, finns intresse hos vattenrådet att arbeta med frågan? 

• Finns förslag till nya projekt? 
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8. Hemsidan www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad (Stående punkt) 

- Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

9. Övriga frågor. 

10. Nästa sammanträde. 

Mötet avslutas med att Cecilia Press presenterar Gryaabs arbete (presentationen bifogas 

anteckningarna) 

Vänligen meddela Monica Dahlberg om ni inte har möjlighet att närvara via  

Tel: 031-335 54 79 eller E-post: monica.dahlberg@goteborgsregionen.se 

Med vänlig hälsning 

Monica Dahlberg, sekr 

http://www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad

