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Inbjudan till Ma larens 
vattenva rdsfö rbunds a rliga 
fö rbundssta mma 2016 

Vi kallar samtliga medlemsorganisationer till stämman, men även övriga 

organisationer i Mälarens avrinningsområde - såsom kommuner, länsstyrelser, företag 

och ideella organisationer - hälsas i år välkomna att delta på förbundsstämman för 

information om verksamheten.  

2016 kommer vi bland annat att behandla den pågående revisionen av stadgarna. 

Mälarens vattenvårdsförbund avser att anpassa verksamheten efter EU:s vattendirektiv 

och möjliggöra en bredare samverkan genom breddad representation och medlemskap, 

där hela Mälarens avrinningsområde omfattas. 

För mer information om Mälarens vattenvårdsförbund och dess verksamhet, se 

www.malaren.org. 

Årets stämma äger rum på Gripsholms värdshus  
den 10 maj kl 09.15 – 15.00 

Stämman börjar med kaffe kl 9.15-9.45. Vi kommer att vara på Gripsholms värdshus 

på förmiddagen under stämmoförhandlingarna. Kl 11.30 får vi en föredragning av den 

spridningsmodell för utsläpp och föroreningar som DHI har utarbetat på uppdrag av 

Norrvatten och Stockholm vatten. 

Kl 12 äter vi lunch på Gripsholms värdshus. Till kaffet efter maten finns möjlighet att 

delta i mindre informationsgrupper om Mälaren vattenvårdsförbunds verksamhet 

under året. Mer information om det kommer senare. 

Under eftermiddagen får vi en guidad visning av Gripsholms slott med vinkling mot 

vatten. Vi avslutar dagen med eftermiddagskaffe ca kl 14.30 tillbaka på Gripsholms 

värdshus igen. 

Handlingarna inför stämman kommer i ett särskilt utskick ca en månad före stämman 

och skickas ut till samtliga medlemmar i vattenvårdsförbundet. De kommer också att 

skickas ut till övriga anmälda till årsstämman.  

Anmälan  

Anmäl dig senast den 2 maj via länk på www.malaren.org eller gå in direkt på 

http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/kalender/2016/Pages/malarens-

vattenvardsforbunds-forbundsstamma.aspx och anmäl dig (se länk längst ner på sidan). 

 

Varmt välkomna! 

Staffan Jansson, ordförande & Ingrid Hägermark, sekreterare 

 

http://www.malaren.org/
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/kalender/2016/Pages/malarens-vattenvardsforbunds-forbundsstamma.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/kalender/2016/Pages/malarens-vattenvardsforbunds-forbundsstamma.aspx


 

  2016-04-08 

 

 

För hjälp med anmälan, kontakta:  

Caisa Claydon, e-post caisa.claydon@lansstyrelsen.se eller tfn 010 – 224 92 37.  

 

För övrig information om stämman, kontakta:  

Ingrid Hägermark, e-post ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se eller tfn 070-580 51 68.  

 

 

Vägbeskrivning 

Med tåg  

Från Stockholms Central, tåg mot Eskilstuna/Hallsberg. Tåget tar dig till Läggesta 

station på endast 37 minuter. Kommer du från Eskilstuna tar du tåget mot Stockholm 

istället. Det tar 27 minuter till Läggesta station. Väl i Läggesta tar du 

anslutningsbussen (länstrafiken nr 304) de sista tre kilometrarna in till Mariefred (går 

dock inte ända fram till värdshuset) eller åker med förbeställd taxi direkt till 

Värdshuset. Från Mariefreds busstation till Gripsholms värdshus är det ca 500 m. 

Tågtider 10 maj (obs kontrollera alltid tiderna själv innan du åker för säkerhets skull) 

07:55 Stockholm C - 08:33 Läggesta stn 

08:45 Läggesta stn - 08:55 Mariefred bstn  (Länstrafiken, Länstrafik, buss 304)  

 

07:59 Eskilstuna C - 08:26 Läggesta stn 

08:45 Läggesta stn - 08:55 Mariefred bstn  (Länstrafiken, Länstrafik, buss 304)  

 

Med bil  

Från Stockholm Kör E20 mot Göteborg. 

(Obs! Missa inte avfarten i Södertälje - 

E20 mot Göteborg). Cirka 3 mil efter 

Södertälje tar du väg 223 mot Mariefred, 

avfart Läggesta. Följ skyltarna mot 

centrum och sväng höger mot gästhamnen. 

Värdshuset ligger sedan alldeles intill 

kyrkan. Parkerar gör du lättast på 

parkeringen i gästhamnen. 

Från Eskilstuna kör E20 mot Stockholm. 

Cirka 18 km efter Strängnäs tar du väg 

223 mot Mariefred, avfart Läggesta. Följ 

sedan beskrivningen ovan. 
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