
 

 
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 

 

Kallelse  

Vattenrådet för Mölndalsåns avrinningsområde 

Enligt tidigare överenskommelse kallas Mölndalsåns vattenråd till möte. 

 

Tid: Måndagen den 17 maj 2021 kl. 13:30-16:00  

Plats: Möte via Teams (länk nedan) 

............................................................................................................................ 

Anslut på din dator eller mobilapp  

Klicka här för att delta i mötet  

Eller ring in (endast ljud)  

+46 8 505 252 19, Telefonkonferens-ID: 732 300 84#  

............................................................................................................................ 

 

Förslag till dagordning för mötet 

1. Föregående mötes anteckningar (Handling bifogas) 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Meddelanden.  

4. Regional karttjänst – Maria Axbrink, GR 

5. Fria fiskvägar – Torbjörn Löfgren, Mölndalsåns fiskeråd 

- Vad är arbetsläget för fri fiskväg V. Nedsjön? Kan någon av Härryda kommuns 

representanter informera om nuläget och den senaste kostnadsberäkningen 

samt om hur fortsättningen ser ut. 

- Fri fiskväg Mölnlycke fabriker, även här kanske Härryda kommuns 

representanter har bäst insikt i nuläget.  

- Vad kan vi Vattenrådet göra för att dessa fria fiskvägar ska bli verklighet? 

6. Dagens art – Michael Nilsson, SNF (utgår ev om Michael inte hinner få klart en 

presentation) 

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) 

8. Yttrande: Samråd (3) för ny järnväg mellan Göteborg-Borås, Trafikverket 

Handlingarna finns tillgänglig på Trafikverkets webbplats 

www.trafikverket.se/goteborg-boras under Dokument i menyn. (Svar senast 11/6) 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTkyZTA0NDEtN2JmMi00MzQ3LTk0ZGMtMjQ2ODRlZDkyNWFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b0b2c7c9-3976-4e33-a0ba-1af04c8baeff%22%2c%22Oid%22%3a%224b56ca86-b254-4b25-a652-b25a20694727%22%7d
tel:+46850525219,,73230084
www.trafikverket.se/goteborg-boras
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9. Rapportering från vattenrådets pågående projekt, vad har hänt sedan sist? 

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

- Politikerutbildning, PPT 

- Möten med ledande tjänstepersoner i kommunerna, PPT  

- Inventering av vandringshinder (Niklas W) 

- Vattendragsvandring under Västerhavsveckan, torsdag 12/8 kl. 13:30 (Michael N) 

10. Övriga aktiviteter/projekt för vattenrådet inkl. idébank för framtiden 

• Planerade 

- Gun har i uppdrag att hitta tillfälle när vi kan besöka Forsåker och hitta en 

lokal för möte i närheten. 

- Besök vid Stensjö dämme våren/hösten 2021, kan kanske kombineras med 

besöket vid Forsåker (ovan) och vattenrådsmöte på Mölndals museum. 

- Vandring längs Mölndalsån nära GR våren 2021, kan om möjligt (Corona) 

kombineras med möte på GR 

- Bottenfauna bör inventeras vid Gårda  

(Bottenfaunaundersökning utförs av GÄVVF 2022 med punkt nedströms 

dämmet, kanske kan vattenrådet bekosta utökade provtagningar uppströms 

och i fiskvägen?, Hur i så fall finansiera detta?) 

- Viktigt att utveckla samarbetet med kommunerna.  

(Svara på kommunernas ÖP. Härryda och Mölndal arbetar med ny ÖP) 

11. Water Co Governance 

• Klimatcafé 7-11 juni 2021 

- Vattendragsvandring 

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

- Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

13. Övriga frågor  

• Finns något att rapportera från kommunerna gällande beslut om finansiering av 

vattenrådet? 

14. 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

