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Kallelse 

Säveåns vattenråd 

Enligt tidigare överenskommelse sammanträder Säveåns vattenråd den 10 september 2021  

kl 09:00-12:00 via Teams.  

Länk finns i utsänd Outlook-inbjudan för mötet samt nedan. Om problem med uppkoppling  

till mötet uppstår, vänligen kontakta Anton Hall eller Monica Dahlberg. 

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

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: 321 685 414#  

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

 

Förslag till dagordning 

1. Föregående mötesprotokoll (Handling bifogas). 

2. Godkännande av dagordningen. 

3. Val av justerare. 

4. Meddelanden 

5. Bordet runt - Information och reflektion från vattenrådets representanter om vad som är på 

gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör Göta älvs ARO (Stående punkt).  

Bra om deltagande representanter även skriver till Anton eller Monica och med några rader 

sammanfattar till anteckningarna det man informerar om då det kan vara svårt att få  

med snabba dragningar digitalt. 

6. Vattendragsvandring vid Gräfsnäs och Ålanda ström den 29 september kl. 17-19 

7. Studiebesök vid Hedefors och Hillefors i oktober/november, guidad vandring tillsammans 

med Stefan Larsson. 

8. Synpunkter på Lerums översiktsplan (sista dag att lämna synpunkter är den 12 

september). 

- Länk till digital publikation: 

https://lerumskommun.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8b809e4

9b4f143c6aa814c8d76e3c288 

9. Bottenfaunaundersökning gemensamt med Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF) 2022. 
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10. Åtgärdssamordning . 

- Deltagare i referensgrupp för upphandling av konsulttjänst. 

- Aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020/2021, fortsatt arbete med framtagna 

underlag. 

11. Hemsidan www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad (Stående punkt). 

- Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

12. Övriga frågor. 

13. Nästa möte.   

 

Om du inte har möjlighet att vara med så är det bra om du meddelar  

detta till Monica 

Med vänliga hälsningar 

         

        /Monica Dahlberg, sekr. 

http://www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad

