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Kallelse  

Vattenrådet för Mölndalsåns avrinningsområde 

Enligt tidigare överenskommelse kallas Mölndalsåns vattenråd till möte. 

 

Tid: Fredagen den 10 mars 2023 kl. 09:00-12:00  

Plats: Göteborgsregionen (GR), Anders Personsgatan 8 i Göteborg eller via Teams om  

          man inte har möjlighet att delta på GR 

 

Förslag till dagordning för mötet 

1. Val av ordförande för mötet 

2. Mötet öppnas 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Föregående mötes anteckningar (Handling bifogas) 

5. Meddelanden 

6. Dagens art (om Michael hinner förbereda en presentation) 

7. Politisk representation från kommunerna inom vattenrådet 

Läget vid utskick av kallelsen: 

Bollebygd: Ordinarie är Peter Krahl Rydberg (MP) och ersättare är Sören Rasmussen (SD) 

Härryda: Beslut KS 2023-03-09 

Lerum: Ordinarie är Olle Adolfsson (S) och ersättare Lars Gustafsson (C) 

Mölndal: Ordinarie är Bernt A Runberg (S) och ersättare My Högfeldt (MP) 

Göteborg: Beslut MKN 2023-03-21 

8. Val av ordförande och vice ordförande för Mölndalsåns vattenråd 

9. Åtgärdssamordnare för Mölndalsåns ARO via Härryda kommun 

10. Yttranden 

Samråd förslag till ny översiktsplan för Härryda kommun (Handling bifogas) 

Samrådstid 2023-01-16-2023-03-17. Handlingar utskickade till vattenrådet via mail 

2023-01-16 

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

som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör Mölndalsåns 

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 i anteckningarna. 
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12. Rapportering från vattenrådets pågående projekt, vad har hänt sedan sist? 

o Skyltprojektet  

(AG: Michael Nilsson-SNF, Ulrika Ljungman (Emma Nevander tjl.)-Härryda, 

Michael Slätt-Mölndal, Josefin Evertsson-Göteborg, Matilda Lindström-Bollebygd, 

Axel Lindqvist-Lerum & Monica Dahlberg, GR) 

o Inventering av vandringshinder (Niklas W) 

o Politikerutbildning: 

- Tidplan för kommunerna under mars/april 2023 

o Möten med ledande tjänstepersoner i kommunerna, PPT 

- Tidplan (tas fram när presentationerna för politikerna är klara) 

13. Övriga planerade aktiviteter/projekt för vattenrådet inkl. idébank för framtiden 

o Våtmarker (pengar avsatta i budgeten för 2023) 

o Besöka mindre vandringshinder (ej Härsjön där vi redan varit), för att titta på 

lösningar. 

Finns några som kan vara lämpliga listade i Nulägesbeskrivningen över 

Mölndalsåns vattensystem som Länsstyrelsen tagit fram.  

Ragnar (och Niklas) tar fram förslag. 

o Titta på nya fiskvägen vid Hindås när den är klar 

o Besök vid nya vattenverket i Hindås hösten 2023 

o Finns fler förslag? 

14. Hemsidan www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad (Stående punkt) 

- Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

15. Övriga frågor  

16. Nästa möte 

 

Frågor man vill ta upp på nästkommande möte meddelas kansliet senast två 

veckor före. 

Med vänliga hälsningar 

 

Monica Dahlberg, sekr 

https://vattenradivast.se/download/18.402bf0b018388c67fdebaf5/1665476010887/Nul%C3%A4gesbeskrivning_M%C3%B6lndals%C3%A5n_NAP_2022-09-01.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.402bf0b018388c67fdebaf5/1665476010887/Nul%C3%A4gesbeskrivning_M%C3%B6lndals%C3%A5n_NAP_2022-09-01.pdf
http://www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad

