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Kallelse  

Vattenrådet för Mölndalsåns avrinningsområde 

Enligt tidigare överenskommelse träffas Mölndalsåns vattenråd den 14 februari 2020  

kl. 13:00-16:00 på Göteborgsregionen (GR), Anders Personsgatan 8 i Göteborg  

 

 

Förslag till dagordning för mötet 

1. Föregående mötes anteckningar (Handling bifogas) 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Meddelanden.  

4. Dagens art – Michael Nilsson, SNF 

5. 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) 

6. Utse två representanter från vattenrådet till workshop i vår inom GR:s projekt för 

ökad åtgärdsimplementering i vattenfrågor (VÅGOR) 

7. Yttrande Samråd Vattenkraftverk Forsåker, Mölndal (sista svarsdag 21/2) 

8. Yttrande detaljplan Bråta 2:139, Mölnlycke (sista svarsdag 24/2) 

9. Water Co Governance – delprojekt/aktiviteter 

- Slutmöte för Water CoG i Göteborg den 12/3 2020, länk till anmälan 

- 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 

- Michael Nilsson har fått uppdraget att arbeta med projektet 

- Bidrag beviljat och vi har fått ok att använda ev överskott från  

  WaterCoG-bidraget om det behövs 

- Genomgång av placering och innehåll för skyltarna i respektive kommun 

o Vatten i skolan/Skolbäckar (Sportfiskarna), rapport klar och utskickad 

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

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

framtiden 

- Genomgång av inkomna förslag (Skickas till Monica senast 11/2) 

https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/insyn-och-paverkan/anslagstavla/anslagstavla/2020-01-29-inbjudan-till-skriftligt-samrad-enligt-6-kap.-miljobalken-infor-ansokan-om-till-stand-till-vattenverksamhet-vattenkraft-forsaker-molndals-stad.html
https://www.harryda.se/byggaboochmiljo/planarbete/detaljplaner/molnlycke/bostaderochverksamheterwendelstrand.4.5c50ed73160e02f941a5b4.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/medarbetarsidor/kalender/2020/externt-kalendarium/2019-12-19-hur-utvecklas-lokalt-deltagande-och-samverkan-i-vattenarbetet.html
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11. Vattenrådets finansiering 

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

12. Vattenrådets nya hemsida på www.vattenradivast.se  

- Synpunkter/förslag till ändringar? 

- Kostnad 

13. Övriga frågor  

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/

