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Anteckningar från möte med Säveåns vattenråd  

på Göteborgsregionen (GR) i Göteborg den 18 oktober 

2018 

Närvarande Säveåns vattenråd: 

Gunilla Rådman, Lerums kommun  

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås 

Stefan Larsson, Naturskyddsföreningen Lerum  

Niklas Wengström, Sportfiskarna 

Monica Dahlberg, GR (sekr.) 

1. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna läggs till handlingarna 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet 

Monica Dahlberg utses till att vara både ordförande och sekreterare vid detta mötet. 

4. Meddelanden 

• Monica påminde om den enkät Vattenmyndigheten skickat ut den 5 oktober som de 

vill ha svar på. 

5. Diskussion om informations- och samverkansmötet om 

översvämningshantering och dammsäkerhet längs med Säveån på 

Länsstyrelsen den 17 oktober 

Bra information på mötet om hur man arbetar med dessa frågor men inte tydligt vilken 

roll de ser att vattenrådet bör ha. 

Bör vi ha med en representant i älvgruppen för Säveån? Vi bör få anteckningarna från 

deras möten. Monica frågar Lst om möjligheten för detta. 

6. Lägesrapport ang beslut om sammanslagning med Anten-Mjörnkommittén 

inkl extra finansiering från kommunerna 

Lerum har tagit beslut om enlig förslaget. 

I Alingsås beslutade KS den 12/11 att: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att årligen finansiera Säveåns vattenråd med två kronor 

per invånare inom Säveåns avrinningsområde. Finansiering ska ske inom 

kommunstyrelsens tilldelade ram. 
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2. Arbetsordning för Säveåns vattenråd godkänns. 

3. Alingsås kommuns arbete med Anten-Mjörnkommittén avslutas den 31 december 

2018. 

I Vårgårda kommer ärendet upp i KS den 24 oktober och till KF den 7 november. 

I Partille är det en fråga om vem som skall betala och där har frågan stannat upp. 

Fortfarande oklart var ärendet ligger i Göteborg & Borås 

7. Hur går det för skyltprojektet? 

Vet inte hur läget är för skyltarna som Mjörns FVO håller i nu när Bosse är sjuk. Stefan 

försöker få kontakt med ordf i föreningen. 

Monica kontaktar Bengt-Arne och Sabina i Vårgårda för att höra hur de ligger till 

Göteborg har hämtat sina skyltar, vet dock inte om de är uppsatta ännu. Skyltar sitter 

uppe på Risön, vid Tallhyddan, Gräfsnäs och i Brobacka. vet ej hur det är med Gerdsken. 

Då det finns pengar över i projektet beslutades att var och en av kommunerna och 

Mjörns FVO får sätta upp skyltarna själva. Man kan därefter fakturera projektet med 

3000 kr/skylt för uppsättning. faktura skickas till Alingsås kommun, Jenny återkommer 

med faktureringsuppgifter.  

Beslutades också att Stefan Bydén får ersättning med 500 kr/skylt för arbetet han lagt 

ner på att producera dem. Samt att Stefan Larsson kan få ersättning för resor 

Till projektredovisningen behöver vi bilder på alla uppsatta skyltar senast 30 november 

2018. 

8. Hur går det med Hillefors? (stående punkt) 

Inget nytt. Det blev inga bidrag till åtgärder från EU-programmet LIFE. Ev kommer 

pengar att sökas från vattenkraftens miljöfond kopplat till de omprövningar av samtliga 

vattenkraftverk som ska göras. Man väntar nu på var i prioriteringsordningen Hillefors 

hamnar. detta kan ta flera år. HaV prioriterar utifrån information från Lst. 

Laxar står och försöker komma upp. årsungar och 1+ har hittats nedanför Hillefors. 

Stefan Larsson skriver inför nästa möte förslag till brev att skicka till Länsstyrelsen. 

9. Ev uppdatering av hemsidan? (stående punkt) 

Inga synpunkter på hemsidans innehåll. 

Finns det någon som har fina bilder på Säveån, biflöden el. sjöarna som kan användas på 

den nya hemsidan får man gärna skicka dessa till Monica. 

När nya sidan finns på plats kan bilder på skyltarna läggas in. 
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10. Övriga frågor 

• Bertil föreslog att bjuda in Olof Holmstrand till nästa möte och att vi då kan vara i 

Garveriet. Bertil kontaktar Olof och bokar garveriet. 

• Lerums kommun har ansökt om LONA-bidrag från Länsstyrelsen för att anlägga 

våtmarker inom Leråns och Lärjeåns ARO.  

Föreslogs också lokal vid Hunseredsviken vid Mjörn 

• Påpekades att det nu naggas mycket i åkanten för stabiliserande åtgärder i Lerum. 

Tidigare har liknande stabiliseringsåtgärder utförts i Partille 

11. Nästa möte 

Nästa möte med Säveåns vattenråd håll den 28 november på Garveriet i Floda kl. 09:15. 

 

Monica Dahlberg, sekr. 


