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Kallelse 

Säveåns vattenråd 

Enligt tidigare överenskommelse sammanträder Säveåns vattenråd den 6 juni 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 Monica Dahlberg, 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,   Telefonkonferens-ID: 734 809 283#  

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

 

Förslag till dagordning 

1. Föregående mötes protokoll (Handling bifogas) 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Val av justerare 

4. Meddelanden 

5. Regional karttjänst – Maria Axbrink, GR 

6. 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 Monica och med några rader 

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

med snabba dragningar digitalt. 

7. Aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020/2021 

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

- Boka in ny tid för Vattendragsvandring vid Gräfsnäs och Ålanda ström då den tidigare 

inbokade den 12 maj blev inställd pga sjukdom.  

Länk till Doodle med tider då Niklas W kan 

8. Ev. Bemötande av inkomna yttranden gällande Massoptimering Väst AB:s ansökan om 

tillstånd till deponi för inert avfall, Vråssered. (om vi får förlängd svarstid) 

 

mailto:monica.dahlberg@goteborgsregionen.se
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJkYmZkYTItNDY3MC00ZWUyLThmNjctZGZlMzBjMmJiMzFm%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,,734809283# 
https://doodle.com/poll/2fvggupz6tekney8?utm_source=poll&utm_medium=link
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9. Bottenfauna i Säveån – hur påverkas den biologiska mångfalden av dagvatten från 

hårdgjorda ytor?  

 

Med anledning av tidigare utsänd rapport från Göteborg kom fråga om det finns 

bottenfaunaundersökningar även från övriga kommuner. 

 

Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF) genomför Bottenfaunaundersökning 2022, finns 

möjlighet att haka på till självkostnadspris, erbjudande om detta har skickats ut till 

samtliga medlemmar samt vattenråden inom GÄVVF. 

10. Fiskväg vid Hillefors, punkt från föregående möte 

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. 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/2d55d1ce-fd6e-49e4-bf4c-0db0df25ffab/N800_R_2021_05_Bottenfauna-i-s%C3%B6tvatten-G%C3%B6teborgs-Stad-2020.pdf?MOD=AJPERES
http://www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad

