
 

 
SÄVEÅNS 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/saveans-vattenrad 

Göteborg 15 januari 2021 

Kallelse 

Säveåns vattenråd 

Enligt tidigare överenskommelse sammanträder Säveåns vattenråd den 22 januari 2021  

kl 09:00-12:00 via Teams. Länk finns bifogad i Outlook-inbjudan för mötet samt nedan.  

Om problem med uppkoppling till mötet uppstår, vänligen kontakta Monica Dahlberg eller  

070-5855479. 

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

Anslut på din dator eller mobilapp  

Klicka här för att delta i mötet.  

Eller ring in (endast ljud)  

+46 8 505 252 19,,293167879# Telefonkonferens-ID: 293 167 879#  

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

 

Förslag till dagordning 

1. Föregående mötes protokoll (Handling bifogas) 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Val av justerare 

4. Meddelanden  

5. Presentation av projektet VÅGOR – Maria Axbrink, Göteborgsregionen (GR) 

6. Vattenmyndighetens samråd, hantering och tidplan för vattenrådet (Handlingar nås via 

länken) 

- Information om Vattenmyndighetens samråd, Lst (Vattenrådet bjuds in till separat 

infomöte via Teams) 

- Samrådsmöten för Vattenråd i Västerhavets vattendistrikt  

2 mars kl. 13-16 och 4 mars kl 9-12 

7. Bordet runt – Information och reflektion från vattenrådets representanter om vad som är 

på gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör Säveåns ARO (Stående 

punkt) 

8. Val av vice ordförande 

9. Uppdatering om aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020/2021 

- Planering av fysiska åtgärder mot övergödning 2020 (Handling bifogas) 

- Förstudie för åtgärdande av vandringshinder 2020/2021 

- LOVA-ansökan: Utökad tjänst för åtgärdssamordnare 20%  100 % 

- Vattendragsvandring till våren 

mailto:monica.dahlberg@goteborgsregionen.se
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRkYTYxZjUtOTJjYy00ZDVlLWIyOTUtZjEzNjJmNWFjMzNh%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:+46850525219,,293167879# 
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/kalender.html#query/*%3A*
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10. Vattenrådets Arbetsordning, önskemål från styrelsen inom GÄVVF att förtydliga det 

ekonomiska ansvaret inom vattenrådet (Handlingar bifogas) 

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

- Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

12. Övriga frågor 

- Sportfiskarna i tidningen om Hillefors 

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
o%09https:/lerumsnyheter.se/sportfiskarna-kampar-for-laxarnas-vag-vid-hillefors/

