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Verksamheten i Mälarens 
vattenvårdsförbund 2013 

• Årsstämma 23 april i Eskilstuna 

• Styrelsemöten i Västerås, Strängnäs, 
Södertälje, Uppsala, Västerås 

• Arbetsgruppsmöten 5 feb, 28 feb, 13 mars, 7 
maj, 24 oktober (delvis gemensamt med 
Svealands kustvattenvårdsförbund) 

• Möten med våra revisorer 

 

 

 

 

Ordinarie möten 

Möten med andra vattenvårdsförbund 

• Hjälmarens vattenvårdsförbund  

• Svealands kustvattenvårdsförbund, bl a 
gemensamt arbetsgruppsmöte  i oktober 

• Deltagit på Hjälmardagen och andra möten 

 

Vi har varit huvud- eller medarrangörer vid 
följande seminarier/möten/träffar: 

• Kontaktpersonsmöte 25 januari –  ca 20 deltagare 
• Seminarium övergripande kommunal vattenplanering 20 feb, tjänstemän – ca 70 deltagare 
• Seminarium övergripande kommunal vattenplanering 12 april, politiker och chefer – ca 50 

deltagare 
• Utbildning om modeller i Mälaren 16 maj ca 15 deltagare 
• Seminarium vattenplanering och jordbruket 13 juni – ca 55 deltagare  
• Seminariet ”Mälardalen har växtvärk – utan vattenplanering begränsas tillväxten” 2 juli i 

Almedalen (Mälardalsrådet huvudarrangör) Staffan deltog som talare och i panelen 
tillsammans med GD Björn Risinger, Lisa Emelia Svensson, miljödepartementet m fl – ca 35 
deltagare 

• Mälarkonferensen 29 augusti, Susanna berättade om Mälaren – en sjö för miljoner och hade 
utställning – ca 150 deltagare 

• Studieresa med Vänerns, Vätterns och Mälarens vattenvårdsförbund 18-19 september ca 
35 deltagare 

• Seminarium om dagvatten 3 oktober – ca 90 deltagare 
• Seminarium om VA-planering 19 november – ca 70 deltagare 
• Möte för utförare av nationell miljöövervakning 18-19 dec ca 20 deltagare 
• Möten inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner – ca 30 deltagare 

  

 
 

Vi har nått 640 deltagare! 



2013-12-19 

2 

Övervakning 
• Övervakning enligt basprogrammet i Mälarens 11 

stationer 
– Vattenkemi 6 ggr 

– Bottenfauna  

– Växtplankton 

– Djurplankton 

 

SLU har provfiskat Mälaren, resultat kommer 

Lst har inventerat sjöfågel, resultat kommer 

Vi håller viss koll på sjögullet 

Mälaren – en sjö för miljoner 

• Vi tog fram film om projektet + utskick av flaskor till KS ordf 
• Vi besökte vissa kommuner… Norberg t ex 
• …och vi har bearbetat Uppsala.. 
• Svar i mars 2013 - 20 kommuner har tackade ja 
• Rekrytering av projektledare påbörjades (det blev David Liderfelt!) 
• Anlitade konsulter Ecoloop och Euroclas 
• Möte 24 september med tjänstemän 
• Möte med politiker 25 oktober 
• Projektverkstad 27 november 
• Möte referensgrupp 28 november 
• Ansökan om HaV:s medel för åtgärder – 4 miljoner 
• Uppdaterad projektplan 
• Vattenkontaktlista påbörjad 
• Åtgärdsbank för Mälaren påbörjad 

Vad har vi producerat 

• Långtidsutvärderingen 1965-2011 

• Rapport om sjögullsprojektet 

• Nyhetsbrev (ett i juni, ett till kommer i 
december) 

• En ny Logotype 

• En ny hemsida 

• Ett delvis reviderat övervakningsprogram för 
Mälaren, fortsättning följer.. 

 

 

 

Vad har det lett till då…? 
• Vi har satt Mälarens vattenvårdsförbund på 

kartan! Både lokalt, regionalt och nationellt 

• Vi har ”väckt” och utbildat kommunerna 
genom projektet Mälaren en sjö för miljoner 
och seminarieserien 

• Vi har utökat personalstyrkan med 100%  

• Vi har haft ca 350 deltagare på våra seminarier 

• Vi har ansökt om pengar för åtgärder 

Men det finns jobb kvar att göra…  
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TACK FÖR I ÅR! 


