Nyhetsbrev 3/2021
MER byter skepnad år 2022
Medlemmarna i Mälarens vattenvårdsförbund röstade vid sin årsstämma den 21 maj igenom en ny vision
för verksamheten 2022–2027. Det nya beslutet innebär att Mälaren – en sjö för miljoner kommer att bli en
del av den ordinarie verksamheten i Mälarens vattenvårdsförbund vid årsskiftet 2021/2022. Detta betyder
att alla medlemmar i vattenvårdsförbundet kan ta del av allt som vi erbjuder. Det här innebär också att vi
kommer att fokusera ännu mer på att bidra till genomförandet av vattenvårdande åtgärder. Läs mer
Nu är datum satta för flera kurser inom projektutveckling!
Under 2021 arrangerar vi, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, tre kurser riktade till kommunerna i Norra
Östersjöns vattendistrikt. Kurserna är till för dig som är intresserad av projektutveckling inom LOVA/LONA
och för dig som är intresserad av att ta fram ett LIFE-projekt år 2022.
Två inledande webbinarier ägde rum under juni. Ta del av dem i efterhand på vår webbplats:
•
•

Informationsmöte ”Projektutveckling inom LOVA och LONA” 10 juni 2021
Webbinarium om den kommande LIFE-utlysningen 18 juni 2021

Datum för kommande kurstillfällen är nu satta och inbjudningar skickas ut efter sommaren. Om ni är
intresserade av att delta uppmuntrar vi er att redan nu börja fundera på projektidéer och att ni skriver in
kursdatumen i era kalendrar. Mer information om höstens kursdatum
Utveckling av gemensam projektansökan kring hästar och övergödning
•Webbinarium: 15 september kl. 09:00-12:00
Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten
•Utbildningstillfälle 1: 31 augusti kl. 09:00-12:00
•Utbildningstilllfälle 2: 23 september kl. 09:00-12:00
•Utbildningstillfälle 3: oktober/november
Projektutveckling inom LIFE
•Webbinarium: 27 augusti kl. 09:00-12:00
•Workshop konnektivitet: 1 oktober kl. 08:30-12:30
•Workshop vattenplanering: 12 oktober kl. 08:30-12:30
•Workshop övergödning: 19 oktober kl. 08:30-12:30
•Workshop miljögifter: 26 oktober kl. 08:30-12:30
Goda exempel på malaren.org
Under våren har goda exempel på vattenåtgärder från MER-kommuner samlats in och publicerats på
malaren.org. Exempel på framgångsrika vattenåtgärder
Listan på åtgärder kommer att fortsätta att växa under hösten, men för det behöver vi er hjälp. Om din
kommun genomfört en lyckad åtgärd som ni vill dela med er av, tveka inte att höra av er!

Vattenpolitiker – Mälaren en sjö för miljoner på LinkedIn
För att öppna för diskussioner mellan våra vattenpolitiker har
vi nu skapat en sluten grupp på LinkedIn vid namn
”Vattenpolitiker Mälaren – en sjö för miljoner”. För att få en
inbjudan till gruppen, vänligen kontakta Linda Röjning via
Linkedin eller mejl.
Webbinarium
Rena Mälaren
Den 23 juni bjöd vi in Fredrik Johansson, grundare till projektet
Rena Mälaren, som gav en föreläsning om nedskräpning och
betydelsen av lokalt engagemang. Här kan ni ta del av
föreläsningen i efterhand

Testa något nytt i sommar!
Många svenska alger och
vattenväxter är ätbara, och smakar
dessutom fantastiskt! Varför inte
simma ut och plocka ihop din egen
sjösallad?

Miljöövervakning i Broviken
Den 14 september kl. 09:00-09:45 håller Maria Elfström och
Johan Björkling Möllegård från Upplands-Bro kommun ett
föredrag om Broviken. Webbinariet kommer att handla om hur
deras miljöövervakning lett vägen för ett kommande
åtgärdsprogram. Läs mer här!
Nyheter från LIFE IP Rich Waters
Under perioden juni till december 2021 arrangerar LIFE IP Rich
Waters en serie digitala samtal om vattenplanering. Den 16
juni var det första samtalet med temat "Så fick vi politiskt stöd
för vattenarbetet i kommunen” rum.
Utöver de digitala samtalen bjuder LIFE IP Rich Waters även in
till två inspirationsdagar för dig som jobbar med vattenfrågor i
en kommun. Den 16–17 november 2021 får du möjlighet att
lyssna till samtal, föreläsningar och ta del av en
posterutställning. Konferensen äger rum på World Trade
Center i Stockholm, men kommer även sändas digitalt.
Anmälan öppnar i september - så håll utkik på
www.richwaters.se och på www.vattenplanering.se.
Aktuella utlysningar
FORMAS – Blå innovation öppnade för ansökan den 5 maj.
Sista ansökningsdag är 1 september. Blå innovation –
Förberedande projekt 2021 - Formas
Övriga kalenderhändelser
11 november – Mälarseminariet 2021
12 november – Träff med MER-kommunerna

Fig.1: Alger plockade vid Kosterhavet.
Med denna blandning gjorde jag algtaco! Foto: Louise Bergqvist.

Osäker på vad du som du kan äta? I
Mälaren växter exempelvis
Axslinga (Myriophyllum spicatum),
som passar fint till tångkaviar. Fler
tips på läckerheter som du kan
plocka upp hittar du på
Tångbloggen!

Fig.2: Axslinga (Myriopyllum spicatum)
som finns i Mälaren passar utmärkt på
tallriken! Foto: J. Hansen/Azote.

Kontakt
Vill du ha en inbjudan till Linkedin-gruppen, har ett gott exempel att berätta om eller en fråga?
Mejla Linda Röjning, vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner:
linda.rojning@lansstyrelsen.se

