
Mälarens vattenvårdsförbund
Välkommen till årsstämma i Bro

9 maj 2017



Program
09.15      Samling och kaffe

09.45      Välkommen! (Lars Brofalk, ordförande i bygg- och miljönämnden i 
Upplands-Bro kommun)

10.00      Förbundstämma Mälarens vattenvårdsförbund

11.15      Bensträckare

11.30      Information om syfte, upplägg och genomförande av LIFE IP Rich Waters
2017-2024 samt extra information om ett av de ingående delprojekten: 
”Översvämningar, ekosystemtjänster och klimatanpassning”. 
David Liderfelt, projektledare LIFE IP, Vattenmyndigheten Norra Östersjöns
vattendistrikt och Måns Enander, klimatsamordnare, Länsstyrelsen i 
Västmanland. 

12.00      Lunch. Till kaffet efter maten kommer det finnas möjlighet att delta i mindre 
grupper med information om några av Mälarens vattenvårdsförbunds projekt 
och som utförts under det gångna verksamhetsåret. Första seminariet är 12.45-13.05, 
andra seminariet är 13.10-13.30.

13.30     Guidad visning av Högbytorps kretsloppsanläggning med fokus på 
vattenhantering. Vi får först en information inomhus av Anders Hagevi, Ragn-Sells AB. 
Maria Elfström, Upplands-Bro kommun, kommer även att berätta kort om det nya 
övervakningsprogrammet i Broviken. Därefter kommer vi att åka buss runt Högbytorps 
anläggning med Lotta Jansson, Ragn-Sells AB, som guide.

15.00     Kaffe med kaka på Sätra Gård 



Dagordning förbundsstämma
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret 

7. Information om nya stadgar för förbundet 

8. Val av åtta ledamöter till styrelsen och suppleanter för dessa 

9. Val av ordförande 

10. Val av två revisorer och suppleanter för dessa 

11. Val av valberedning om tre personer, varav en är sammankallande 

12. Fastställande av årsavgifter 

13. Fastställande av verksamhetsplan och budget 

14. Antagande av nya medlemmar i förbundet 

15. Projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner”  

16. Övriga anmälda ärenden 



Verksamhetsberättelse 2016



Studieresa till Mjösa med Vänerns och 
Vätterns vattenvårdsförbund



Verksamhetsplan 2017



Miljöövervakning 2017

• Remiss miljöövervakningsprogram
• Basprogram (fys-kem, plankton, bottenfauna)
• Makrofyter (vattenväxter)
• Miljögifter (vatten och sediment, samt resultat 

från fiskprover tagna 2016)
• Mikroplaster i stora sjöarna
• Paleolimnologisk undersökning (historisk 

sedimentundersökning tillbaka till 1300-talet)
• Glaciala relikter (följer klimatförändringarna)



Övriga projekt

• Seminarier om miljögifter
• Sjögullsnätverk Mälaren
• Kartläggning av dricksvattenuttag och 

reningsverksutsläpp i Mälaren



Mälaren – en sjö för miljoner

• Projektutveckling
• Stöd för kommunernas åtgärdsarbete för 

vatten (seminarier, vattenprojektbank, 
diskussionsforum m.m.)

• Utveckling av nya arbetssätt för stöd till 
kommunerna utanför den ordinarie avgiften 
för MER



Utvecklingsarbete & information

• Reviderade stadgar & verksamhetsutveckling
(inklusive förslag på nya avgifter inför 2019 )
• Medlemsrekrytering
• Hemsida
• Synliggöra resultaten från miljöövervakningen



Intäkter 2017

Intäktskälla Kr
Medlemsavgifter MVVF 1 286 000

Bidrag från HaV 645 000 

Projektmedfinansiering MER 1 154 000

Bidrag från EU (LIFE IP Rich Waters) 510 000

Summa intäkter 2017 3 595 000

Sparade medel från 2016 640 000

Summa tillgängliga medel 2017 4 235 000



Kostnader 2017

Verksamhetsområde/ Projekt Kr
Miljöövervakning 1 788 000

Övrigt 10 000

Mälaren – en sjö för miljoner 1 554 000

Information 90 000

Administration 763 000

Diverse, oförutsett 30 000

Summa 4 235 000



Vi arbetar vidare tillsammans under 
2017 för Mälaren!
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