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Kallelse 

Göta älvs Vattenråd (inkl. Göta älvs kustvatten) 

Enligt tidigare överenskommelse kallas härmed Vattenrådet för Göta älv till sammanträde 

torsdagen den 11 april 2019 kl. 13:30-15:30. 

 

Plats: Nya vattenverket i Kungälv, Dösebacka 280, Romelanda (Vägbeskrivning bifogas) 

         För de som inte åker med egen bil till vattenverket bokar Maria Hübinette en minibuss från  

         Stadshuset i Kungälv som tar oss till och från vattenverket. (Antingen går man av buss vid  

         Hpl Kungälvs motet och går till Stadshuset, eller så åker man till Hpl Västra Parken, som  

         ligger vid Stadshuset. Minibussen avgår från parkeringen på baksidan av Stadshuset.  

         Meddela Monica om ni vill åka med minibussen så vi vet hur många som vill det. 

Förslag till dagordning: 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av dagordning 

3. Föregående mötes anteckningar (Handling bifogas) 

4. Meddelanden 

5. Planerade aktiviteter 2019 inkl ansökan om bidrag från Vattenmyndigheten  

(Handling bifogas) 

• Projekt ”Kartläggning av fosfor och minskning av erosion från jordbruksmark”  

• Latrintömning från fritidsbåtar längs Göta älv 

• Undersöka förutsättningarna för att åtgärda lättåtgärdade vandringshinder t ex 

vägtrummor – Hur går vi vidare? 

• Vattendragsvandringar 2019 – Fortsatt planering 

• Genomgång av framtagna underlag 

• Övrigt? 

6. Övriga frågor.  

7. Nästa sammanträde. 

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

Tel: 031-335 54 79, 070-585 54 79 eller E-post: monica.dahlberg@grkom.se 

Med vänlig hälsning 

Monica Dahlberg, sekr 



Vägbeskrivning till Kungälvs nya vattenverk  
 
Ni är välkomna till besök på Kungälvs VV för vårt nästa vattenrådsmöte.  
Anläggningen är ett skyddsobjekt så man vill att ni kan identifiera er (körkort) och ni 
behöver skriva in er i loggbok med personnummer.  
 

 
 
Kläder:  
Rena kläder (inga arbetskläder som vanligtvis används i avloppsreningsverk är tillåtna)  
Skyddsskor (inga skyddsskor som vanligtvis används till avloppsreningsverk är tillåtna)  
Varselväst eller likvärdigt  
Hjälm (om ni har egen, annars kan vi låna ut några på plats)  
 
Adress:  
Dösebacka 280, Romelanda 442 19.  Se bifogad karta nedan.  
 
Vid ankomst:  
När du kommer till nya vattenverkets stora fina tegelbyggnad kör förbi till norra sidan, 
där finns parkeringsplats (se bild under). Vid grinden ring på 0722-259401 så kommer 
de och hämtar er 
 

  


	Kallelse VR Göta älv 2019-04-11.pdf
	Vägbeskrivning till Kungälvs nya vattenverk

