Arbetsgruppsmöte i Mälarens vattenvårdsförbund 28 juni 2012
Tid och plats: kl 09.30-11.30, telefonmöte
Närvarande: Lars Lindblom, Filippa Mayrhofer, Magnus Svensson, Gunilla Lindgren, Jonas
Berglind, Susanna Vesterberg
Sammanfattning av minnesanteckningarna och vad ska göras?
Fundera på ersättare i arbetsgruppen för
Angelica Aronsson

Alla

Skicka en förfrågan till alla i arbetsgruppen
om hur intresset för att jobba med
projektledning mm 2013 ser ut

Susanna

Skicka en ”förvarning” om att två
direktupphandlingar ska göras direkt efter
sommaren till fyra konsulter.

Susanna

Kontakta Per för en avstämning av
modellprojektet.

Susanna

Kolla lokal för nästa möte och kalla via
Outlook.

Susanna

Filippa Mayrhofer och Jonas Berglind önskades välkommen till arbetsgruppen!


-

Dagordningen godkändes. Övriga frågor lades till på slutet.

Föregående minnesanteckningar:
o Angelica som började i arbetsgruppen i våras har tyvärr slutat sitt jobb på
Ekerö kommun. Alla funderar på om det finns någon som kan ersätta henne.
Det bör vara någon kommunrepresentant. Ta gärna även en första kontakt med
personen i fråga.
o Informationsskrift om Mälaren klar. Ska vi trycka en upplaga till? Det finns
fortfarande ett par kartonger kvar av skriften hos Susanna. Vi avvaktar
ytterligare tryck.
Frågor som vi inte hann diskutera (så mycket) förra gången:
o Svenskt vatten: EU:s jordbruksstöd. Vi tar med oss frågan till nästa möte, för
ingen av de närvarande visste vad det handlade om.

o Riksintressen för dricksvatten ska pekas ut (bara ”anläggningar”). Diskussion
pågår fortfarande om var gränsen för anläggningen går, gäller fr a
ytvattentäkter. Länsstyrelserna ska ta fram underlag för de vattentäkter som
föreslogs, efter instruktion från HaV. Vi följer utvecklingen.
o Basprogrammet som överklagades - resulterade i att vi fick göra om
upphandlingen + en direktupphandling av marsprovtagningen. Det blev
ALcontrol som fick uppdraget 2012(-2013).

-

Höjda avgifter och ökad ”administration” hur ska vi göra fr o m 2013? På
styrelsemöte 15/5 beslutades att Susanna kommer att arbeta med ”administrationen”
till 75% fr o m 1 juli 2012 och att medel som blir över satsas på information och
projektet Mälaren en sjö för miljoner 2012. Därefter (fr o m 2013) vill vi ha någon
ytterligare som arbetar med fr a projektledning. Det finns ca 100 000 kr till detta.
Susanna skickar en förfrågan till alla i arbetsgruppen.

-

Projektet ”Långtidsutvärdering av mätningar”. Susanna skickade ut underlag
innan mötet och vi gick igenom detta. Synpunkter skrevs direkt i det underlag som ska
ligga till grund för upphandling. Susanna skickar en ”förvarning” om att en
direktupphandling ska göras direkt efter sommaren skickas till fyra konsulter. Anbud
begärs in senast 31 augusti.

-

Projektet ”Utveckling av övervakningsprogram för Mälaren”. Susanna skickade
ut underlag innan mötet och vi gick igenom detta. Synpunkter skrevs direkt i det
underlag som ska ligga till grund för upphandling. Susanna skickar en ”förvarning”
om att en direktupphandling ska göras direkt efter sommaren skickas till fyra
konsulter. Anbud begärs in senast 31 augusti.

-

Projektet ”Modellering för Mälaren”, hur ska vi gå vidare med detta? Susanna
kontaktar Per för en avstämning.

-

Information om projektet Mälaren – en sjö för miljoner. Vi har bett att få respons
från kommunerna senast 30 juni, i dagsläget har ca 15 svar inkommit varav de flesta är
positiva. Det är nästan ingen kommun som är beredd att gå in med finansiering i
projektet, eftersom det inte är preciserat vad som ska göras. Nu har ett brev gått ut
med kallelse till ett möte 14 september i Västerås, som blir en uppstart för projektet.
Även ett mail till kontaktpersonerna har skickats. Alla är välkomna, även de som inte
sagt ja till projektet. Målet med mötet är att konkretisera innehållet utifrån
kommunernas behov. En idé som bollats är att vi skulle kunna ha en workshopserie
mha en konsult som arbetat fr a med VA-frågor och att vi kanske kan få
Vattenmyndigheten som medfinansiär i detta?

-

Nästa arbetsgruppmöte 21 september kl 10-14 i Stockholm, Susanna kollar om vi kan
vara på Länsstyrelsen i Stockholm och skickar sedan ut en mötesförfrågan via
Outlook.

-

Förfrågan om medverkan i utvecklingsprojekt för modell om fisk – djurplankton –
växtplankton. Petra Philipsson (på Brockman geomatics Sweden AB) har planer på att
lämna in en ansökan om medel för ett utvecklingsprojekt hos Rymdstyrelsen. Vill att
Mvvf samt Vänerns vvf, Vätterns vvf m fl ska vara med i projektet. Vi är positiva till
detta, men kan inte lova någon medfinansiering ännu. Detta tas upp på styrelsemöte 28
augusti och Petra kommer att skicka en skriftlig beskrivning av projektet innan dess.

-

Avstämning av övriga projekt.
o

Musselprojektet – slutrapporterat för Mvvf:s del (rapport finns på hemsidan),
men projektet är inte helt klart ännu och vi bör fundera på om vi vill fortsätta
nästa år (SLU är intresserade av att fortsätta).

-

Bekämpning av sjögull. Projektet är påbörjat och själva bekämpningen
kommer att genomföras under sommaren.

Trevlig sommar!
//Susanna Vesterberg

