
Rapportering av 2011 års verksamhet för Mölndalsåns vattenråd 

 

Alla vattenråd med en överenskommelse med vattenmyndigheten för 

Västerhavet får ett årligt ekonomiskt bidrag för att stödja vattenrådets arbete 

som samverkansorgan och lokalt organ för vattenfrågor. Detta arbete skall 

innan den 1 april påföljande år rapporteras till vattenmyndigheten, gärna 

med e-post till vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se, samt 

med en kopia till kontaktpersonen på ansvarig länsstyrelse. 

 

 

Vattenrådets namn 

 
Adress c/o Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

Box 5073 (Gårdavägen 2) 

402 22 GÖTEBORG  

Organisationsnummer 212000-1363 (Mölndals stad) t.o.m.2011 

Organisationsnummer 857203-3861 (Göta älvs vvf) fr.o.m. 2012 

Bankgiro 5188-8568 (Mölndals stad) 2011 

Bankgiro 5342-3133 (Göta älvs vvf) fr.o.m. 2012 

 

Ev. hemsida www.vattenorganisationer.se/molndalsan/ 

Kontaktperson/er Kajsa Hamnén, Mölndals stad, ordf. 

Monica Dahlberg, GR, sekr. 

Telefonnummer 031-335 54 79 (Monica Dahlberg) 

e-post kajsa.hamnen@molndal.se 

monica.dahlberg@grkom.se 

 

Medlemmar  Bollebygds kommun 

Ledamot: Gun-Britt Ottosson, Tel: 0301-181064 

Ledamot: Lennart Haglund, Tel: 033-23 14 02 

Ersättare: Paul Orrestrand, Tel: 033-29 50 07 

Ersättare: Ann-Charlotte Lind, 033-15 19 15 

 

Härryda kommun 

Ledamot: Bengt Johansson, Tel: 031-779 90 90 

Ledamot: Thord Lundin, Tel: 031-724 62 22 

Ersättare: Sven Johansson, Tel: 070-304 99 53 

Ersättare: Lars Rohdin, Tel: 031-724 62 34 

 

Mölndals stad 

Ledamot: Kajsa Hamnén, Ordf., Tel: 070-788 46 68 

Ledamot: Agneta Thörnqvist, Tel: 031-315 15 41 

Ersättare: Kaj Johansson, Tel: 070-658 54 90 

Ersättare: Göran Werner, Tel: 031-315 15 01 

 

Göteborgs Stad 

Ledamot: Inger Kjellberg, Tel: 031-368 70 11 

Ledamot: Kia Andreasson, Tel: 031-368 00 26 

Ersättare: Lena Blom, Tel: 031-368 27 28 

 

Lerums kommun 

Ledamot: Magnus Lansenfeldt, Tel: 070-422 19 27 

Ledamot: Åsa Bergsten, Tel: 0302-52 14 70 

Ersättare: Olle Adolfsson, Tel: 0302-236 86 

Ersättare: Robert Andersson, Tel: 0302-52 11 59 
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Mölndals Kvarnby 

Ledamot: Per Palmér, Tel: 031-703 76 67 

Ersättare: Thomas Ericsson, Tel: 070-729 33 73 

 

Mölndalsåns fiskeråd 

Ledamot: Kerstin Jönson, Tel: 070-224 00 75 

Ersättare: Niklas Wengström, Tel: 031-83 44 60 

 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 

Ledamot: Roger Persson, Tel: 070-375 87 24 

Ersättare: Anders Olsson, Tel: 0301-108 21 

 

Södra Skogsägarna 

Ledamot: Stig Samuelsson, Tel: 031-94 55 50 

Ersättare: Jan Johansson, Tel: 0301-325 11 

 

Naturskyddsföreningen 

Ledamot: Michael Nilsson, Tel: 031-98 93 63 

Ersättare: Leif Lithander, Tel: 070-602 78 83 

 

Kansli:  

Göteborgsregionens kommunalförbund/ 

Göta älvs vattenvårdsförbund 

Monica Dahlberg, sekr. Tel: 031-335 54 79  

 

Respektive kommun representeras av två ledamöter. 

Övriga medlemmar har en ledamot vardera. För 

varje ledamot finns en ersättare. 

 

Vattenrådet administrerades t.o.m. 2011 av 

Mölndals stad, som svarade för 

ekonomiadministration, dokumentation, 

sekreterarskap och liknande uppgifter. Göta älvs 

vattenvårdsförbund/Göteborgsregionens 

kommunalförbund (GR) har på uppdrag av 

Mölndals stad tilldelats sekreterarskapet. 

 

Beslut är taget att administrationen fr o m 2012 

övertas av Göta älvs vattenvårdsförbund som då tar 

över detta från Mölndals stad. Bidrag för 2012 skall 

alltså skickat dit (se ovan). 

 

Arbetsgrupp: 

Kajsa Hamnén, Mölndals stad 

Kaj Johansson, Mölndals stad 

Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen 

Kerstin Jönson, Mölndalsåns fiskeråd 

Stig Samuelsson, Södra skogsägarna 

Monica Dahlberg, GR 

 

Organisationsform 

av vattenrådet 

Nätverk 

 

 

 



Förändringar i 

vattenrådet under 

året 

Under året har LRF:s representant Emma Nevander 

slutat och ersatts av Roger Persson. Under året har 

Ersättaren i Mölndalsåns fiskeråd Stefan Larsson 

ersatts av Niklas Wengström. 

 

 

Beslut är taget att administrationen fr o m april 2012 

övertas av Göta älvs vattenvårdsförbund, denna 

sköttes tidigare av Mölndals stad. 

 

 

 

Redovisning av vattenrådets 

samverkans- aktiviteter år 2011 

Aktivitet Datum Plats Antal 

deltagare 

Möte 2011-01-24 Mölndal 19 

Möte 2011-05-12 Mölndal 16 

Möte 

Vi fick på mötet information om 

planerade utbyggnader vid 

flygplatsen (Landvetter airport 

city) samt ett studiebesök vid deras 

dammar för rening av vatten från 

flygplatsen 

2011-09-27 Landvetter 

Flygplats 

20 

Möte 2011-11-28  19 

Vid vattenrådets möten träffas många olika parter som har intresse av 

vattenfrågorna i Mölndalsån 

 

 

Redovisning av övrigt arbete med vattenförvaltning år 2011. 

Aktivitet Datum 

Hemsida 

 

Vattenrådet ansökte om bidrag från Vattenmyndigheten 

för ett projekt med avsikten att ta fram underlag för 

prioritering av åtgärder utgående från Vattendirektivets 

krav för Mölndalsåns vattensystem. Bidrag på 75 000 

kronor beviljades. Rapporten redovisades av konsulten 

under våren 2011. 

Kontinuerlig 

uppdatering 

På hemsidan finns information om vattenrådet och dess möten och projekt 

samt möjliggör att för den som vill att lämna synpunkter och kontakta 

vattenrådets kansli och ledamöter.  

 

 

Visioner och planerade aktiviteter för samverkan under år 2012 

Under 2011 påbörjades diskussioner om att det behövdes ytterligare 

underlag för att kunna prioritera åtgärder för Mölndalsån Man ansökte sedan 

i början av 2012 om pengar från Länsstyrelsen för att kunna genomföra en 

biotopkartering i ån och dess sjöar. Syftet med projektet är att få fram 

fördjupat underlag för prioritering och planering av kommande åtgärder för 



att bidra till att Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och bibehåller god 

ekologisk och kemisk status. 

 

Övriga planerade aktiviteter med vattenförvaltning under år 2012 

Till hösten planeras ett seminarium för allmänhet och press för att föra 

dialog om Mölndalsån och vattenrådets arbete. Ev kommer det också att 

ingå en vattendragsvandring där. 

 

Vattenrådet lämnar synpunkter inför arbetet med åns regleringsstrategi 

 

Vattenrådet lämnar synpunkter på Härrydas ÖP 

 

Planerna att rensa i ståloppet mellan Rådasjön och Stensjön samt bygga om 

Stensjö dämme och Grevedämmet granskas av vattenrådet.  

 

Besvara även följande fem frågor: 

 

1) Vilket/vilka fokusområden är de viktigaste att uppmärksamma under 

året? 

 Att ta fram underlag som möjliggör prioritering av åtgärder i en 

lokal åtgärdsplan.  

 Minska påverkan från vandringshinder och reglering 

 Minskad påverkan från mikrobiologi då Rådasjön är vattentäkt 

 

2) På vilket sätt kan ni bidra till att uppmärksamma dessa fokus-

områden och få igång en gemensam syn i avrinningsområdet? 

 Genom information till innevånare och berörda parter. 

 Genom att svara på remisser och lämna synpunkter inför 

planerade åtgärder 

 

3) Vilka åtgärdsprojekt kring dessa fokusområden skulle ni vilja vara 

delaktiga i eller kanske initiera? 

 Minska andelen enskilda avlopp och risken för påverkan från 

bräddningar i avloppssystemet 

 Öka möjligheten för vandrande fisk att ta sig upp i ån 

 

4) Vad kan ni göra för att få en bättre representation och jämnare 

köns- och åldersfördelning inom vattenrådet? 

 Köns- och åldersfördelningen i vattenrådet är redan ganska jämn. 

 

5) Hur kan ni samarbeta med andra vattenrelaterade grupper (t.ex. 

älvgrupper) så att gemensamma informations- och åtgärdsinsatser 

kan göras?  

 Den 19 april 2012 planeras att informera om undersökningar och 

åtgärder i Mölndalsån i samband med Göta älvs 

vattenvårdsförbunds årsmöte 

 Ett seminarium för allmänhet och press med vattendragsvandring 

planeras till hösten 2012 

 

 

 



 

Frågor eller synpunkter på myndigheternas (länsstyrelsen och 

vattenmyndigheten) roller i deras relation till vattenråden.  

Kom gärna med förslag till förbättringar. 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenrådet ansöker härmed om bidrag för fortsatt samverkansarbete 

under år 2012 

 

 

………………………………………… 

 

 

Kajsa Hamnén 

Ordförande 

 


