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Närvarande:  Ove Dröscher, Mölndals stad, ordf. 

Anders Bruce, Härryda kommun 
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Anders Olsson, LRF 

Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten i Göteborg 

Leif-Henrik Andersson, Mölndals Kvarnby 

Marcus Claesson, Mölndals stad 

Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen Härryda 

Rutger Fridholm, Lerums kommun 

Torbjörn Löfgren, Mölndalsåns Fiskeråd 

Peter Nolbrant, Havs- och vattenmyndigheten (Water CoG) 

Monica Dahlberg, GÄVVF/Göteborgsregionen (GR), sekr 

 

Water Co Governance – arbete i grupper med informationsprojekt och 

utbildningsinsatser 

 

Aktiviteter 

o Vatten i skolan 

– Tipsa om utbildningsmaterial på Youtube 

Kretslopp och vatten i Göteborg har en bra film ”Vattnets väg” som skulle kunna 

fungera som utbildningsmaterial i skolorna. Lyfter vikten av rent vatten till 

dricksvatten, berör alla.  

Även Gryaab har en film om vart avloppet tar vägen ”För ett renare hav” 

– På http://molndalsan.se/ kan man få redan på nivåer i sjöar och tappning vid de 

olika dämmena i Mölndalsån. 

– Lygnerns vattenråd har tagit fram ett utbildningsmaterial från projekt ”Vattnet i 

skolan” som finns att tillgå 

– Skulle kunna bjuda in skola nära Stensjön att prova konceptet  

– GR har kontakter med skolorna i regionen. Skulle kanske via dem kunna skicka ut 

information till de grundskolor som ligger inom Mölndalsåns VR. 

– Nyttja informatörerna på Vattenmyndigheten för att ta fram brev, infobroschyren 

om Mölndalsån kan bifogas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4hJFQhdawZ8
https://www.youtube.com/watch?v=IyOcuGUnTKc
http://molndalsan.se/
https://www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/
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o Möte med tjänstepersoner på kommunerna (våren 2019) 

– Bör träffa Planering, Tekniska och Miljö 

– Börja med Härryda och Mölndal. (Anders bokar tid i Härryda och någon från 

Mölndal (Lisa eller Marcus)får i uppdrag att boka in möte med tjänstepersonerna 

där) 

– Vattenrådets ordf el vice ordf (inte egna kommunen)+ expert från kommun 

(kommunekolog) och intresseorganisation (bör vara lokal) 

– Informera om: Vad man bör vara rädd om och varför, vatten som resurs viktigt 

att vara rädd om för framtiden 

– Se vattenrådet som resurs. Hur löser man problem utan att skapa nya. 

– Om vattenrådet är med från början i planeringen minskar risken för 

överklaganden 

– De kan rådfråga vattenrådet om de tycker något är svårt 

– Vattenrådet skulle kunna ta fram en checklista för var man bör tänka på vid 

planering kopplat till vatten. 

o Skyltprojekt för Mölndalsån (Exempel fr LONA-projekt i Säveån)  

– Viktigt var skyltarna placeras, nyttja lokal expertis 

– Samarbete mellan kommunerna 

– Söka LONA-bidrag, en kommun måste åta sig att vara ansvarig för mottagande av 

medel och rapportering till länsstyrelsen (Ansökan fr Säveåns vattenråd finns att 

utgå ifrån) 

– Bör ha en karta över ARO med skyltarnas placering 

– Kan söka medel för produktion, tryck och uppsättning av skyltar 

– LONA = 50 % finansiering resten måste kommunerna stå för 

– Texter om: Mölndalsån och dess natur och värden (ekosystemtjänster), 

Vattendirektivet och status där skylten står, kultur och fritid nära skylten,  

– Man skulle kunna ha vattenrådets folder i lådor vid skyltarna (kräver att någon 

fyller på) 

o Mölndals museum 

– Politikerna i Mölndal får lansera idén hos chefen för museet 

– Börja med att ta fram en mobil skärmutställning (Rollups) som kan ställas på  

t ex bibliotek och kommunhus 

– Kvarnbydagen eller Kulturnatta? 

– Arbetsgrupp 

– Söka pengar för att kunna frikoppla någon som kan lägga tid på projektet. 

o Politikerutbildning (mars 2019) 

– Viktigt peka på att vatten är en kärnfråga, viktigt på många sätt för alla invånare 

– Lokal information som är relevant i kommunen som besöks 

– Jobba igenom presentationen vi tagit fram så den passar för ändamålet. 

– Ätran kan ha material då de haft något liknande  

– Vattendirektivet lag som ”piska”, ska uppnå MKN och God status. 

– Vattenrådet kan hjälpa dem att uppfylla målet. 

– Peka på vilka riskerna är om man inte tar vattenfrågorna på allvar 

– ”Rida” på sommarens torka 

 

 

 

http://www.melicamedia.se/snf/skyltar.htm
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o Vattendragsvandringar 

– Testvandring i vår i Bollebygd 

– Sedan ordna fler i övriga kommuner 

 

 

Vid anteckningarna      

/Monica Dahlberg, sekr. 


