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Styrelsemöte 28 augusti 2012
Stadshuset i Västerås
Foto: Karin Ek

Föregående protokoll
• Årsmötesprotokoll
– Höjning av avgiften
– Översyn av avgifterna

Mälaren – en sjö för miljoner
• 18 kommuner har svarat
• 12 är intresserade av att delta i projektet
• 10 anmälda till möte 14 september

• Styrelsemöte 15 maj
– Avgiftshöjningens effekter
– Revisorernas synpunkter

Seminariet Mälaren –
dricksvatten eller toalett?
Kommunerna behöver bygga upp en stark extern och intern
samverkan som möjliggör:
•

Strategisk kommunövergripande planering, till exempel blåplaner, VA-planer,
vattenplaner och vattenförsörjningsplaner, utifrån sina egna behov.

•

Konkreta åtgärder som till exempel vandringsvägar för fisk och våtmark.
Kommunen behöver avsätta resurser för att driva projekt och stötta de
medborgare som vill göra åtgärder.

•

Upprätthållande av vattenkvaliteten både som ekologisk resurs och som en
samhällsresurs för framtida dricksvattenförsörjning.

Syftet med mötet är att kartlägga kommunernas behov av
åtgärder och var de behöver stöd i åtgärdsarbetet

Avstämning av projekt
Utveckling av övervakningsprogram för
Mälaren
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Avstämning av projekt
Långtidsutvärdering av övervakningsdata
från Mälaren

Avstämning av projekt
Mälaren – en sjö för miljoner

Avstämning av projekt
Modellering för Mälaren

Avstämning av projekt
Sjögullsbekämpning

Sjögullsbekämpning pågår!
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Rapport från arbetsgruppen
•
•
•
•
•
•

Möte (per telefon) 28 juni
Vi behöver en ny kommunrepresentant
Höjda avgifter
Upphandling av uppdrag
Riksintressen för dricksvatten
Nästa möte 21 september

Förfrågan om projekt
• Plastpartiklar i vatten
– David Landbecker

• Fisk?

Förfrågan om projekt
• Utvecklingsprojekt (Brockman geomatics)
– Ta fram modell för växtplankton –
djurplankton – fisk
– Övriga förbund deltar
– 30 000 kr/år i två år
– Besked i oktober från Rymdstyrelsen

Arbetsplan hösten 2012
Mål
• Aktivt bidra till kommunernas åtgärdsarbete
• Förbättrad information till medlemmarna
• Förbereda för ökad övervakningsaktivitet
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Aktivt bidra kommunernas
åtgärdsarbete
Genom att:
• Genomföra möte 14 september
• Utifrån mötet ordna en serie workshops
• Marknadsföra

Förbättrad information till
medlemmarna
Genom att:
• Utveckla och uppdatera hemsidan
– Information om projektet vartefter
– Information om aktuella mälarfrågor
(omvärldsanalys)
– Information om våra resultat

• Nyhetsbrev (min 2 ggr/år)?
• Kontaktpersonsmöte

Förbereda för ökad
övervakningsaktivitet
Genom att:
• Ta fram ett uppdaterat
övervakningsprogram
• Förankra övervakningsprogrammet
• Planera aktiviteter i god tid
• Upphandla aktiviteter i god tid

• Nästa möte
• Övriga frågor
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