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Inbjudan till  
Mälarens vattenvårdsförbunds årliga 
förbundsstämma 2019 

Vi kallar samtliga medlemsorganisationer till stämman, men även övriga 
organisationer i Mälarens avrinningsområde - såsom kommuner, länsstyrelser, företag 
och ideella organisationer - hälsas välkomna att delta på förbundsstämman för 
information om verksamheten. För mer information om Mälarens vattenvårdsförbund 
och dess verksamhet, se www.malaren.org. 

Årets stämma äger rum på Ultuna, Uppsala, den 17 maj  
kl 09.15 – 15.30 

Stämman börjar med kaffe kl. 9.15-9.45. Vi kommer att vara på Loftet, plan 2 i 
byggnaden Ladugården, på Ultuna i Uppsala.  
Kl 11.30 får vi information om resultaten från Mälarövervakningen 2018 med fokus på 
hur den varma sommaren påverkade sjön. Vi får även information om ett projekt i 
samarbete med SMHI, där man vill modellera flöden av näringsämnen i Mälaren för 
att se hur de påverkas av bland annat olika temperaturer.  
Kl. 12.15 Lunch. Till kaffet efter maten kommer det att finnas möjlighet att delta i 
seminarier/workshops i mindre grupper om olika frågor som rör Mälaren. Mer 
information om teman och frågeställningar skickas ut några dagar innan stämman. 
Kl 14.00 Promenad ner till Fyrisån där vi får se på provtagningsbåten och lära oss mer 
om hur provtagningen på Mälaren går till.  
Kl 14.30 Kaffe med kaka. De som önskar kan sedan gå med på en visning av 
analyslabbet kl 15.00-15.30. 
Handlingarna inför stämman skickas ut via e-post till samtliga medlemmar i 
vattenvårdsförbundet senast den 2 maj. De kommer också att skickas ut till övriga 
anmälda till årsstämman samt finns att ladda ner på hemsidan, www.malaren.org. 
Varmt välkomna! 
Staffan Jansson, ordförande & Ingrid Hägermark, förbundschef 
 

 
 
 
 
 
 

 
ANMÄLAN 

Anmäl dig senast den 13 maj via länk på www.malaren.org eller gå in direkt på   
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/kalenderhandelser---
vastmanland/2019-04-30-malarens-vattenvardsforbunds-forbundsstamma.html 
och anmäl dig (se längst ner på sidan).  
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För information om stämman, kontakta: 
Ingrid Hägermark, e-post ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se eller tfn 070-580 51 68.  
 
Vägbeskrivning till Ultuna: 
Mer info om SLU och området på Ultuna, samt vägbeskrivning hittar du här: 
https://www.slu.se/om-slu/orter/uppsala/ 
Här hittar du en karta över Campusområdet på Ultuna. Ingången till Loftet i 
byggnaden Ladugården är utmärkt med nr 8a: 
https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/om-slu/orter/ultuna-orienteringskarta-
2016-sv-en.pdf 
Adressen till Ladugården är Duhrevägen 8B, 756 51 Uppsala.  

 
 
Länk till karta på Eniro: https://kartor.eniro.se/m/TQp7R 
Om du inte hittar så ring: 070-580 51 68 
 
Med tåg/buss 
Närmaste tågstation är Uppsala Centralstation. Därifrån tar du tex buss nr 100 eller 
buss nr 4 från läge B4 på Uppsala station. Det finns även andra bussar som går till 
Ultuna från Uppsala station.  
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