
Rapportering av 2012 års verksamhet för Säveån 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 för ert vattenråd. 

 

 

Vattenrådets namn 

 
Adress c/o Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

Box 5073 (Gårdavägen 2) 

402 22 GÖTEBORG 

Organisationsnummer 857203-3861 

 

Ev. hemsida www.vattenorganisationer.se/savean/  

Kontaktperson/er Monica Dahlberg, GR, sekr 

Telefonnummer 031-335 54 79, 070-585 54 79 

e-post monica.dahlberg@grkom.se 

 

Medlemmar  Borås stad 

Ledamot: Charlotta Tornvall, Tel: 033-35 72 76 

Ersättare: Kjell Johansson 

 

Vårgårda kommun 

Ledamot: Ove Dahlgren, Tel: 0322-60 06 56 

Ersättare: Bengt Hilmersson 

 

Alingsås kommun 

Ledamot: Catharina Pettersson, ordf. Tel: 0322-61 72 52 

Ersättare: Stellan Andersson, Tel: 0322-61 62 50 

 

Lerums kommun 

Ledamot: Robert Andersson, Tel: 0302-52 11 59 

Ersättare: Anna Engström, Tel: 0302-52 14 65 

 

Partille kommun 

Ledamot: Lotta Andersson, v. ordf. Tel: 031-792 13 02 

Ersättare: Märta Kaarle, Tel: 031-792 12 86 

 

Göteborgs Stad 

Ledamot: Klara Eklund, Miljöförvaltningen, Tel: 031-368 39 10 

Ledamot: Helena Engvall, Park och natur, Tel: 031-365 57 99 

 

Naturskyddsföreningen 

Ledamot: Bo Nilsson, Tel: 0302-146 35 

Ersättare: Stefan Bydén, Tel: 070-672 20 80 

 

Fiskevårdområdesföreningar 

Ledamot: Mikael Jedenberg, Tel: 0302-303 53 

Ersättare: Leif Gustafson, Tel: 0302-128 98 

 

Sportfiskarna 
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Ledamot: Niklas Wengström, Tel: 031-83 44 60 

Ersättare: Per-Erik Jacobsen, Tel: 031-83 44 60 

 

Industrierna  

Ledamot: Elisabet Stadler, SKF, Tel: 031-337 19 07 

 

Lantbrukarnas riksförbund 

Ledamot: Lennart Larsson, Tel:070-560 44 97 

Ersättare: Morgan Svensson, Tel: 070-832 69 83 

 

Södra skogsägarna 

Ledamot: Jonas Brandström, Tel: 070-833 03 51 

Ersättare: Bertil Svensson 

 

Vattenkraftsägare 

Ledamot: Jonas Larsson, Vattenfall, Tel: 070-556 12 86 

Ledamot: Anna Östlund, Vattenfall, Tel: 0520-881 65 

Ersättare: Lars Henriksson, mindre kraftverksägare 

 

Kansli: 

Göteborgsregionens kommunalförbund/Göta älvs vattenvårdsförbund 

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

 

Organisationsform 

av vattenrådet 

Nätverk 

Förändringar i 

vattenrådet under 

året 

Inga förändringar i vattenrådet under 2012 

 

 

Redovisning av vattenrådets samverkans- 

aktiviteter år 2012 

Aktiviteter som vattenrådet anordnat Datum Plats Antal 

deltaga

re 

Möte med vattenrådet inkl vandring längs 

Säveån samt information om planer kring 

Floda centrum inkl ”naturrum” 

Mikael Madenfalk presenterade bilder från 

ån 

2012-03-21 Garveriet i 

Floda 

13 

Möte med vattenrådet 2012-06-01 GR 9 

Möte med vattenrådet inkl studiebesök på 

flera platser längs övre delarna av Säveån 

2012-09-07 Vårgårda 14 

Möte med vattenrådet 2012-10-24 GR 14 

    

Aktiviteter som vattenrådet deltagit i Datum Plats Antal 

från 

VR 

som 

deltagit 

Det kan t.ex. vara informationsmöten, 

arbetsgrupper, vattendragsvandringar, etc. 

   

    

    



    

    

Beskriv här kortfattat hur aktiviteterna bidragit till lokal samverkan inom 

vattenförvaltningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisning av övrigt arbete med vattenförvaltning år 2012 

Aktivitet Datum 

Hemsida  Kontinuerligt 

Vattenrådet arbetar med att ta fram ett förslag till 

informationsskylatar som är tänkta att sättas upp på platser längs 

ån där allmänheten vistas. De ska informera om ån vid de aktuella 

platserna, vattendirektivet och vattenrådets arbete 

2012 

  

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.  

 

Genom de planerade skyltarna villvattenrådet sprida kunskap till allmänheten om 

ån, vattendirektivet och vattenrådets arbete. 

 

 

Ekonomisk redovisning år 2012 

Intäkter Kr   

Medlemsavgifter    

Bidrag från Vattenmyndigheten 60 000 kr   

Bidrag för inventering fosforfällor 

vattenmyndigheten (resterande 25 %) 

39 000 kr   

Övrigt    

(Gör fler rader om ni vill specificera mera)    

Utgifter    

Administration 36 000 kr   

Konferenskostnader 8 000 kr   

(Gör fler rader om ni vill specificera mera)    

    

    

Utfall år 2012 55 000 kr   

Här kan ni lägga till information om vattenrådets ekonomiska situation som ni 

anser är relevant för att förstå den ekonomiska redovisningen. 

 

 

 



Planerade aktiviteter för samverkan under år 2013 

Fortsatt arbete med att ta fram informationsskyltar längs ån samt söka 

bidrag till detta. 

 

Anordna en vattendragsvandring på någon plats längs ån för allmänheten 

 

Övriga planerade aktiviteter med vattenförvaltning under år 2013 

Vattenrådet diskuterar kontinuerligt vilka frågor man bör prioritera. Detta 

görs inte alltid med en verksamhetsplan för hela året utan önskemål/förslag 

till projekt att arbeta med föreslås av representanterna på vattenrådets 

möten. 

 

Planerar att ev. söka bidrag för att kunna åtgärda vandringshinder i några av 

Säveåns biflöden. 

 

Besvara även följande fem frågor: 

 

1) Vilken/vilka frågor är de viktigaste för vattenrådet att arbeta med 

under året? 

Övergödning 

Vandringshinder 

Information 

 

 

2) Vilka typer av projekt skulle ni vilja vara delaktiga i eller kanske 

initiera? 

Vattenrådet fortsätter arbeta för att uppmuntra markägarna att 

anlägga fosforfällor i Antens avrinningsområde som en 

implementering av den utredning som gjordes 2011. 

 

Fortsätta att påtala vikten av att åtgärda vadrinbgshinder längs 

Säveån och dess biflöden. 

 

Beroende på vad LONA-projektet i övre Säveån resulterar i, kan 

vattenrådet uppmuntra lämpliga aktiviteter. 

 

3) 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. 

 

4) På vilket sätt säkerställs att viktig information från t.ex. 

vattenmyndigheten, länsstyrelsen eller andra sprids till alla 

medlemmar? 

Information som skickas tillvattenrådets sekreterare sprids via e-post 

eller brev till vattenrådet. 

 

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

älvgrupper) så att gemensamma informations- och åtgärdsinsatser 

kan göras?  

Samarbete finns med Anten-Mjörnkommittén som också har 



representanter i vattenrådet. Flera andra vattenrelaterade grupper 

finns representerade i vattenrådet (se lista över medlemmarna) 

 

De tre vattenråden inom Göta älvs ARO bidrar kontinuerligt till 

varandra med kunskap. 

 

På Vattenrådens dag träffas många vattenråd/vattenorganisationer 

och utbyter erfarenheter 

 

Frågor eller synpunkter på myndigheternas (länsstyrelsen och 

vattenmyndigheten) roller i deras relation till vattenråden.  

Det är olyckligt att Vattenmyndigheten har fått minskade anslag så att det 

inte finns medel att söka för projekt som kan ha betydelse för samverkan 

och vattenkvalitet inom vattenrådets verksamhetsområde. 

 

 

 

Vattenrådet ansöker härmed om bidrag för fortsatt samverkansarbete 

under år 2013 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

Underskrift 

 

Monica Dahlberg 

Sekreterare 

 


