
 

 
MÖLNDALSÅNS 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/molndalsans-vattenrad 

Göteborg 6 maj 2020 

Kallelse  

Vattenrådet för Mölndalsåns avrinningsområde 

Enligt tidigare överenskommelse träffas Mölndalsåns vattenråd den 13 maj 2020  

kl. 12:00-16:00 på Härsjönäs lägergård 

https://www.friluftsframjandet.se/regioner/vast/harsjonas-lagergard/  

Hitta dit: (https://goo.gl/maps/LfiVKReBhLF1tm969)  

 

Vi inleder med att äta en lunchsmörgås för att sedan ta en promenad för att titta på 

dämmena i närheten (medtag lämpliga promenadskor) 

 

Förslag till dagordning för mötet 

1. Föregående mötes anteckningar (Handling bifogas) 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Meddelanden.  

4. 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) 

5. Yttrande Samråd FÖP Landvetter Södra, Landvetter (sista svarsdag 17/6) 

6. Water Co Governance 

- Medverkan i uppföljning och tillvaratagande av erfarenheter och processer i 

Water CoG-projektet (Boka tid efter sommaren, vilka vill var med) 

7. Rapportering från vattenrådets olika pågående projekt, vad har hänt sedan sist? 

- Politikerutbildning, PPT 

- Möten med ledande tjänstepersoner i kommunerna, PPT 

- Skyltprojekt & Mobil skärmutställning/Roll-up 

- Besöka de olika dämmena som finns inom vattensystemet (Leif-Henrik) 

8. Diskussion om övriga aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020 inkl. idébank för 

framtiden 

- Genomgång av inkomna förslag (om det inkommit några nya sedan förra mötet) 

- Nya LOVA-medel finns att söka från Länsstyrelsen senast 31/8 (se bifogat mail) – 

Något projekt vattenrådet skulle vilja söka medel för? 

https://www.friluftsframjandet.se/regioner/vast/harsjonas-lagergard/
https://goo.gl/maps/LfiVKReBhLF1tm969
https://www.harryda.se/landvettersodra
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9. Vattenrådets finansiering – Hur går vi vidare? 

(Nu klart i Säveåns vattenråd att kommunerna betalar 2 kr/inv. inom Säveåns ARO) 

10. Vattenrådets nya hemsida på www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad  

- Synpunkter/förslag till ändringar? 

11. Övriga frågor  

12. Nästa möte 

 

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

veckor före. 

Med vänliga hälsningar 

 

Monica Dahlberg, sekr 

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

