
 

 

 

 

 

Anteckningar från möte med Mölndalsåns vattenråd  

den 20 april 2018 i Mölndal 
 

Närvarande:  Ove Dröscher, Mölndals stad, ordf. 

Anders Bruce, Härryda kommun 

Kerstin Jönson, Mölndalsåns Fiskeråd 

Anna Sibinska, Göteborgs stad 

Stig Samuelsson, Södra skogsägarna 

Rutger Fridholm, Lerums kommun 

Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen Härryda 

Peter Nolbrant, Havs- och vattenmyndigheten 

Monica Dahlberg, GÄVVF/Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

1. Presentation Mölndal om vad de har för planer och åtgärder på gång som 

rör Mölndalsåns avrinningsområde. 

Ove informerade kort om kommunen då ingan av de Marcus tillfrågat kunde komma.  

Man planerar bl a åtgärder i Kålleredsbäcken, i samband med utbyggnad av köpcentret. 

Kommunen växter nu med 2,5 %/år vilket är mycket mer än målet på 1,5 %/år. Detta 

innebär stora utmaningar för att upprätthålla service till kommunens invånare. 

Man får även 600 ensamkommande barn/ungdomar per år som ska erbjudas skolgång 

boende mm.  

2. Förra mötets protokoll 

Anteckningarna läggs sedan till handlingarna. 

3. Meddelanden 

• Monica meddelade att vattenrådets yttrande ang Forsåker skickades in i tid till Mark- 

och miljödomstolen och finns på hemsidan för de som vill läsa. 

• Samråd nu över förslag till Vattenskyddsområde för Rådasjön. Svar ska vara inne 

senast den 11 juni.  

Vattenrådet har inte fått detta på remiss. Monica ombeds ta kontakt med tekniska 

chefen i Mölndal, Göran Werner, som är ansvarig och påtala att vattenrådet borde 

vara en given remissinstans. Detta gjordes efter mötet. 

 

Monica skickar ut länk till vattenrådet och ber om ev synpunkter. Ärendet tas sedan 

upp på vattenrådets möte i maj. 

4. Samråd Vattenmyndigheten 2017-11-01—2018-04-30 

https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/vattenskyddsomraden/oversyn-radasjons-vattenskyddsomrade.html
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Vattenrådet har valt att yttra sig över: 

Del 2. Arbetsprogram med tidtabell inom vattenförvaltningen samt översikt väsentliga 

frågor 

Några medlemmar hade innan mötet inkommit med synpunkter som sammanställts för 

resp fråga av Monica. Synpunkterna gicks igenom på mötet och justerades efter de 

synpunkter som lämnades. Det slutliga yttrandet är publicerat på vattenrådets hemsida. 

5. Water CoG – Diskussion kring hur vi går vidare utifrån vad AG kommit fram 

till 

Frågan skjuts upp till nästa möte pga tidsbrist 

6. Water CoG – Rapport från Härryda ang det plkanerade mötet i Bollebygd i 

höst och de kontakter de haft med kommunen 

Frågan skjuts upp till nästa möte pga tidsbrist 

 

Har efter mötet fått besked om ny representant från Bollebygds kommun. Hon heter 

Isabell Fischer och är nyanställd miljöinspektör i kommunen. 

7. Water CoG – Vattendragsvandring i samband med mötet i Bollebygd, var 

kan vara lämpligt att hålla den? 

Frågan skjuts upp till nästa möte pga tidsbrist 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

9. Nästa möte 

Nästa möte hålls tisdagen den 22 maj 2018 kl. 13:00-16:00 i Mölnlycke kulturhus, 

Blå rummet 

 

 

 

Ove Dröscher, ordf.      

        /Monica Dahlberg, sekr. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/sodra-ostersjon/samradsdokument/Pages/ap-ovf-2017-2018.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/sodra-ostersjon/samradsdokument/Pages/ap-ovf-2017-2018.aspx

