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Kallelse  

Vattenrådet för Mölndalsåns avrinningsområde 

Enligt tidigare överenskommelse kallas Mölndalsåns vattenråd till möte. 

 

Tid: Fredagen den 21 oktober 2022 kl. 13:00-16:00  

Plats: Mölndals museum (möte) + besök vid Stensjö dämme 

 

Vi inleder kl. 13:00 med möte på Mölndals museum då vi även får en dragning om 

projektet vid Stensjö dämme av Daniel Nyqvist, Mölndal.  

Efter detta finns möjlighet att följa med på en rundtur vid Stensjö dämme. 

 

Förslag till dagordning för mötet 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Föregående mötes anteckningar (Handling bifogas) 

4. Meddelanden 

5. Vattenrådets ekonomi 

- 2008-2017: Samverkansbidrag på 40 000 kr/år + överskridande fr kommunerna 

med 5-10 tkr/kommun och år 

- 2018-2021: Har under medverkan i Water Co Governance fått totalt 70 000 kr/år 

+ överskridande från kommunerna med 5-10 tkr/kommun och år 

- 2022: Samverkansbidrag sökt 40 000 kr har fått 27 200 + 350 000 kr från 

kommunerna (delvis tänkt som delfinansiering till åtgärdssamordnare) 

- Fr o m 2023: Troligen 0 kr i samverkansbidrag + 350 000 kr från kommunerna 

(delvis tänkt som delfinansiering till åtgärdssamordnare) 

Hur finansiera vattenrådets verksamhet i framtiden? 

6. Ansökan om LOVA-medel till Åtgärdssamordnare för Mölndalsåns avrinningsområde 

– avslag för 2022 – Hur går vi vidare? 

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

o Skyltprojektet (Michael N, Emma N, Elisabet R, Josefin E & Monica D) 

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) 

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

o Titta på nya fiskvägen vid Hindås när den är klar 

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 Besöka våtmarker 

o Besök vid nya vattenverket i Hindås hösten 2023 

o Finns fler förslag? 

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

- Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

11. Övriga frågor  

12. Nästa möte 

13. Information om Stensjö dämme inkl. studiebesök – Daniel Nyqvist, Mölndal 

 

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

