
Mälarens vattenvårdsförbund
Välkommen till årsstämma i Västerås

16 maj 2018



Program
09.15      Samling och kaffe 
 
09.45      Välkommen! (Ulla Persson, ordförande i Västerås        
               kommunfullmäktige.)  

 
10.00      Förbundsstämma Mälarens vattenvårdsförbund 
 
11.15      Bensträckare 
 
11.30      Information om forskningssamarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet   
               (SLU) och Mälarens vattenvårdsförbund gällande miljöövervakning och  
               forskning i Mälaren. 

  Stina Drakare och Stephan Köhler, Institutionen för vatten och miljö, SLU     
        Uppsala. 

 
12.15      Vi åker till Fiskarfruns café vid Ängö Fisk, ca 3 kilometer söder om Ängsö  
               skola, där vi serveras kravmärkt Mälargös till lunch (andra alternativ finns  
               givetvis också).    
               Till kaffet efter maten kommer det att finnas möjlighet att delta i workshops i  
               mindre grupper om framtidsfrågor för Mälaren. Mer information om detta  
               kommer senare. 
 
14.00     Information om fiske och kravmärkning av gösfisket på Mälaren av Per  
              Vidlund, fiskare, Ängsö fisk.   
 
15.00      Kaffe med kaka på Fiskarfruns Café.  



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. Val av ledamöter till styrelsen och suppleanter för dessa 

8. Val av ordförande 

9. Val av två revisorer och suppleanter för dessa 

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

11. Fastställande av årsavgifter 

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget 

13. Antagande av nya medlemmar i förbundet 

14. Förslag på reviderade medlemsavgifter fr.o.m. 2019 för Mälarens vattenvårdsförbund 

15. Övriga anmälda ärenden 



Verksamhetsberättelse 2017



• LIFE IP: 26,5 miljoner till 9 MER-kommuner 
2017-2024 och 3,5 miljoner till MVVF till 
åtgärder för bättre vatten

• Överenskommelse FOU med SLU om 
miljöövervakning

• Undersökningar av mikroplaster & miljögifter 
sediment

• Ny form för MER – mer ”skräddarsytt” och 
mindre allmänt



Sedimentprovtagning i media



• SVT Stockholm (även Västmanland och Uppsala)
• P4 Stockholm (även Västmanland, Sörmland och Uppland)
• DN
• Expressen
• UNT
• VLT (och fler mittmedia-tidningar)
• Eskilstunakuriren
• Sörmlandsbygden
• Circulation
• Extrakt
• Tidningen Syre
• Svensk byggtjänst
• Mfl tidningar
• Artikel i Sötvatten (HaV:s tidning)



Verksamhetsplan 2018



Miljöövervakning 2018

• Forskningssamarbete SLU som omfattar bl.a. 
basprogram (fys-kem, plankton, bottenfauna)

• Sjöfågel
• Makrofyter (vattenväxter)
• Miljögifter i vatten (LIFE IP Rich Waters)
• Mikroplaster i sediment
• Paleolimnologisk undersökning (historisk 

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



Övriga projekt

• Påverkansanalys/riskanalys Mälaren
• Söka finansiering för sjögullsbekämpning



Mälaren – en sjö för miljoner

• Presentationsmaterial ”kommunernas roll i 
vattenförvaltningen” inkl workshops & 
seminarium

• Kartläggning av kommunbehov och 
kommunbesök

• Dagvatten
• Våtmarkssatsningen
• Reviderad projektplan  MER 2019-2021
• Projektutveckling (LIFE IP) Sagån, stöd söka 

finansiering



Utvecklingsarbete & information

• Reviderade medlemsavgifter inför 2019
• Medlemskap i vattenorganisationer runt 

Mälaren
• Rutiner och strategier för verksamheten
• Nytt: kommunikatör på 10% till MVVF!



Frågor inför revision av avgifterna

• Inflationen
• Ändrat invånarantal i kommunerna
• Kommunernas relation till Mälaren
• Tidpunkter för revision MVVF avgifter resp

finansiering MER





Vi arbetar vidare tillsammans under 
2018 för Mälaren!
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