
 

 
MÖLNDALSÅNS VATTENRÅD 

 
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund 

Besök Anders Personsgatan 8 | Post Box 5073, 402 22 Göteborg 
Tel 031-335 50 00 | Fax 031-335 51 17 

www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad 

Göteborg 19 oktober 2020 

Kallelse  

Vattenrådet för Mölndalsåns avrinningsområde 

Enligt tidigare överenskommelse kallas Mölndalsåns vattenråd till möte. 

 

Tid: Måndagen den 26 oktober 2020 kl. 09:00-11:30  

Plats: Göteborgsregionen (GR), Anders Personsgatan 8 i Göteborg, Lokal 8:an  

          (plats för 12 pers Corona-säkert) eller via Teams (länk nedan) 

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

Anslut till Microsoft Teams-möte  

Anslut via telefon: +46 8 505 252 19  Konferens-ID: 187 459 444#  

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

 

Förslag till dagordning för mötet 

1. Föregående mötes anteckningar (Handling bifogas) 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Meddelanden.  

4. Bordet runt - Information och reflektion från vattenrådets representanter om vad 

som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör Mölndalsåns 

ARO (Stående punkt) 

5. Yttrande: Samråd för ny järnväg mellan Göteborg-Borås, Trafikverket 

Handlingarna finns tillgänglig på Trafikverkets webbplats 

www.trafikverket.se/goteborg-boras under Dokument i menyn. (Svar senast 6/11) 

6. Info om beslut från Miljö-och bygglovsnämnden i Härryda angående anläggande av 

överföringsledningar för spillvatten och dricksvatten samt byggnation av 

pumpstationer på fastigheterna Assmundtorp 12:1 m.fl. (Handling bifogas) 

7. Info om beslut från Miljö-och bygglovsnämnden i Härryda angående 

Strandskyddsdispens för anläggandet av överföringsledningar för spillvatten och 

dricksvatten, fastigheterna Dansered 1:38 m.fl. (Handling bifogas) 

8. Rapportering från vattenrådets olika pågående projekt, vad har hänt sedan sist? 

- Skyltprojektet, rapport från möte arbetsgruppen (Michael N, Emma N, Elisabet 

R, Josefin E & Monica D) 

- Politikerutbildning, PPT 

- Möten med ledande tjänstepersoner i kommunerna, PPT 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGY1NzBiNjUtMmZhNC00YzI3LWEyOTQtM2E1ZjU2NjFhZGM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b0b2c7c9-3976-4e33-a0ba-1af04c8baeff%22%2c%22Oid%22%3a%224b56ca86-b254-4b25-a652-b25a20694727%22%7d
tel:+46%208%20505%20252%2019,,187459444# 
file://///grfs.gr.to/avd/Miljösam/10_Vattenråd/Vattenråd%20Mölndalsån/Kallelser%20VR%20Mölndalsån/www.trafikverket.se/goteborg-boras
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- Besöka de olika dämmena som finns inom vattensystemet (Leif-Henrik), något 

mer som kan besökas? 

9. Diskussion om övriga aktiviteter/projekt för vattenrådet inkl. idébank för framtiden 

• Titta på vad man vill gå vidare med och tidssätta dem 

- Gun har i uppdrag att hitta tillfälle när vi kan besöka Forsåker och hitta en 

lokal för möte i närheten. 

- Vandring längs ån nära GR till våren 

- Besök vid dämmena vid Lilla Härsjön (gjorde vi i maj) och Vällsjön (När). 

- Varför är det dåliga syreförhållanden i Rådasjön, bör utredas.  

Limnologisk undersökning utförs av Göta älvs vattenvårdsförbund 2021. 

- Bottenfauna bör inventeras vid Gårda 

- Viktigt att utveckla samarbetet med kommunerna. Hur gör vi det på bästa 

sätt? 

- Hur kan vattenrådet få en större roll gentemot vattenmyndigheten i arbetet 

med åtgärdsprogrammet 

• Utse ansvariga för de förslag vi vill gå vidare med 

• Nya LOVA-medel finns att söka från Länsstyrelsen senast 1/12 – Något projekt 

vattenrådet skulle vilja söka medel för? 

10. Water Co Governance 

11. Vattenrådets finansiering – Har någon tagit upp frågan på hemmaplan?  

(Se anteckningarna från mötet i augusti) 

Finns intresse av att söka bidrag för åtgärdssamordnare?  

12. Vattenrådets nya hemsida på www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad  

- Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

13. Övriga frågor  

14. Nästa möte 

 

Frågor man vill ta upp på nästkommande möte meddelas kansliet senast två 

veckor före. 

Med vänliga hälsningar 

 

Monica Dahlberg, sekr 

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

