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Göteborg 6 november 2019 

Kallelse  

Vattenrådet för Mölndalsåns avrinningsområde 

Enligt tidigare överenskommelse träffas Mölndalsåns vattenråd fredagen den  

15 november 2019 kl. 13:30-16:00 i Mölnlycke (Resecentrum) 

 

- Samling vid Mölnlycke resecentrum kl. 13:30 

- Vandring i Mölnlycke 13:30-14:00, Lovisa Gustafsson, (Projektledare Trafik) är 

inbjuden i sin roll som projektledare för dagvattendammprojektet. 

- Möte i Kommunhuset (Lokal: Rådasjön 14:00-16:00) 

 

 

Förslag till dagordning för mötet 

1. Förra mötets anteckningar (Handling bifogas) 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Meddelanden.  

4. Presentation av Landvetter Södra Utveckling – Maria Ådahl, VD 

5. Presentation av statusklassningen inom Mölndalsåns ARO – Ragnar Lagergren, Lst 

6. Dagens art – Michael Nilsson, SNF 

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. Water Co Governance – delprojekt/aktiviteter 

- Reflexioner från avslutningsmötet inom Water CoG den 11/11 

- Slutmöte för Water CoG i Göteborg den 12/3 2020 

- Rapportering från arbetsgrupper för delprojekt, vad har hänt sedan sist? 

o Politikerutbildning 

o Möten med ledande tjänstepersoner i kommunerna 

o Skyltprojekt & Mobil skärmutställning / Roll-up, bidrag beviljat  

* Vattenrådet beslutar om Michael Nilsson får i uppdrag att arbeta med 

skyltarna 

* Tilläggsfinansiering från kommunerna? 

o Vatten i skolan/Skolbäckar (Sportfiskarna), bidrag beviljat 

 

https://landvettersodra.se/
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- Andra uppdrag, vad har hänt sedan sist? 

o Utbildning för vattenrådet i Vattendirektivet 16/9, reflektioner från de som 

deltog 

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

9. Fortsatt diskussion om aktiviteter för vattenrådet hösten 2019 samt 2020  

10. Ny hemsida för vattenråden på GR (www.vattenradivast.se)Presentation av 

utkastFinansiering av kostnad för att bygga upp struktur för hemsidan och 

överföring av material från befintlig sida (ca 5 000-10 000 kr/vattenråd), delas 

lämpligen mellan kommunerna i resp. vattenråd om medel saknas i ordinarie 

anslag.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/

