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Program vid informationsmöte om vision för Mälarens 
vattenvårdsförbund 2022-2027, den 18 september 2020 i 
Stockholm  
 

Tid: Kl. 09.00 – 15.30 
 
Plats: Strömsalongen, Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm (Gamla stan)  
Delta digitalt: via Skype för företag/Skype Business 
 
Program: 
09.00 Samling och kaffe samt uppkoppling för digitalt deltagande 
 
09.30 Välkommen!  

Staffan Jansson, Mälarens vattenvårdsförbund 
 

09.35 Introduktion och bakgrund till arbetet med visionen samt syfte med dagen.  
Staffan Jansson, Mälarens vattenvårdsförbund och Göran Åström, Länsstyrelsen Stockholms län  

 
09.50 Mål med vattenförvaltningens förvaltningsplan 2022-2027. En förhandstitt. 
 Anna Linusson, Vattenmyndigheten        
 
10.05 Genomgång av visionsdokumentet: 

- Mälaren och dess värde 
- Framtida gemensamma utmaningar för Mälaren 
- Mälarens vattenvårdsförbunds roll och verksamhet idag  

 Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund 
 
10.25 Projektet Mälaren – en sjö för miljoner: bakgrund, verksamhet och resultat 
 Elin Ångman, Mälarens vattenvårdsförbund 
 
10.45 Paus 
 
11.00 Genomgång av visionsförslaget, fortsättning: 

- Swotanalys 
- Förslag vision 
- Processen och tidplan 
Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund 

 
12.00 Lunch 
 
13.00 Sammanfattning av resultaten från utvärderingen av MER 
 Barbro Beck-Friis, WRS 
 
13.15 Introduktion grupparbeten samt byte till fysiska och digitala grupprum. 
 Elin Ångman, Mälarens vattenvårdsförbund 
 
13.25 Diskussion i olika grupper.    
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14.30 Kaffe med kaka.  
 
14.45 Återsamling. Processen framåt med tidplan. Rapport från grupperna och 

reflexioner från dagen.  
Elin Ångman, Ingrid Hägermark och Staffan Jansson, Mälarens vattenvårdsförbund 

 
15.30  Slut för dagen 
 

Det kommer att erbjudas ett tillfälle under torsdagen den 17 september att testa 
uppkopplingen via Skype, för de som väljer att delta digitalt. 

  

Hitta till Sjöfartshuset (www.sjofartshuset.se): 
Det tar ca 20 minuter att gå från Stockholms centralstation till Sjöfartshuset alternativt  
8 minuter från T-banestation Gamla stan.  

För den som väljer att ta bil finns det parkering på Skeppsbron, ett mindre parkeringshus 
på Slottsbacken samt ett parkeringshus på Riddarholmen. Tillgången på parkeringsplatser 
är nog begränsad.  
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