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PROTOKOTL
Fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund

Torsdagen den 27 april kl. 14:00
Kviberg Park Hotel & Conference (Krutvägen 2) i Göteborg

Tid
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Närvarande:
O rd i n a

ri e sty rel se I ed a m öte
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Ronnie Ljungh, ordf. (MP)
Evalotta Stolt, v. ordf.
Marie Andersson
Thorsten Larsson (M)
Lennarth Nilsson (M)
Johan Löfgren (M)
Ove Dröscher
Maria Tornvall

Göteborgs Stad
Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB
AstraZeneca AB
Alingsås kommun
Ale kommun
Göteborgs Stad
Mölndals Stad
GKN Aerospace Sweden AB

Suppleanter
Ragn-Sells Heljestorp AB
Ragnar Davidsson
Edvard Molitor
Göteborgs Hamn AB
Ann-Christine Tornebjer Torslid (S) Trollhättans Stad
Sekreterare
Monica Dahlberg
Sophie Rychlik

GR
GR

Dagordning

51

Godkännandeavföredragningslistan

Styrelsen godkänner föredrag

ni

ngslistan.

52.

Val av justerare
Styrelsen väljer Evalotta Stolt till justerare.

53. Meddelanden
o Monica påminde om att fylla i den medlemsenkät

som styrelsen tagit fram och som

skickats ut i samband med inbjudan till årsmötet

.

Ârets Vattendagar arrangeras av Svenska Föreningen för Limnologi (där CÄwf ar
medlemmar) tillsammans med Länsstyrelsen i Hatland och ¡tushållningssällskapet
den 14-16 november i Halmstad. Temat är: "Hållbara vatten - Hur skapar vi en
blågrön infrastruktur med bevarqd biologisk mångfald?". Monica och hennes nya
konesa hoppas kunna âua

ailQJf. î/f-

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

94.

Information från vattenråden inom Göta älvs ARO

CÄVR: Rapporten från projektet med en kunskapssammanställning om Göteborgs
kustvatten är klar. Vattenrådet skall ta fram en arbetsordning.
SVR: Vattenrådets ordförande Margareta Hallander från Lerum har slutat, försöker
hitta ny ordförande. Tisdagen den 30 maj anordnar Säveåns vattenråd en vattendragsvandring mellan Floda och Hillefors för att informera om ån och för att visa upp ett
avsnitt av ån där informationsskyltar satts upp som tagits fram inom ett LONA-projekt.
MVR: Vattenrådets deltagande inom Interreg-projektet Water Co Governance
fortsätter nu med att ta fram en projektplan. Fokus för vattenrådet bl¡r information
samt att i ett tidigt skede få vara en del av kommunernas planering.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

55.

Sammansättning av arbetsutskott och arbetsgrupper
Styrelsen utsåg följande personer att ingå i:
Arbetsutskott
Ronnie Ljungh
Evalotta Stolt, v. ordf.
Josefin Lundberg Abrahamsson
Vakant
Monica Dahlberg, sekr.
Sophie Rychlik
Prog

Göteborgs Stad
Akzo Nobel Pulp and Performance Chemlcals AB
Kretslopp och vatten, Göteborg
Företagsrep resenta nt
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Göteborgsreg ionens kommu nalförbu nd (GR)

ram och utvä rderi ngsg ru ppen

Ronnie Ljungh
Evalotta Stolt
Gunnar Johansson
Mikael Asplund
Olof Bergstedt
Vakant

Ragnar Lagergren
Monica Dahlberg, sekr.
Sophie Rychlik

Göteborgs Stad
Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB
SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk
Miljö- och teknikförvaltningen, Lilla Edets kommun
Kretslopp och vatten, Göteborg
M iljöförvaltningen, Göteborg
(Jenny Toth ersätter Klara tills dess att en ersättare
rekryterats)
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Göteborgsregionens kom mu na lförbu nd (GR)
Göteborgsregionens kom mu na lförbu nd (GR)

Styrelsen beslutade

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt
att utse ovanstående personer ingå i Arbetsutskott och Program- och
utvärderin gtgrrpp.QJ C7/ i,-
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Val av anbud gällande bottenfauna 2OL7.
Anbudsförfrågan har skickats ut avseende Bottenfaunaundersökning under hösten
2OL7 pâ sex lokaler i Göta älvs huvudfåra samt en lokal vardera i Nordre älv och
Mölndalsån med ev. tillägg av ytterligare två lokaler efter särskilda önskemål från två
av förbundets medlemmar

56.

Två anbud inkom varav ett från Medins Havs- och vattenkonsulter AB uppfyllde
samtliga ställda skall-krav. Medins anbud var på 10 4OO krllokal.
Styrelsen beslutade

att ge Medins Havs- och vattenkonsulter AB i uppdrag att utföra undersökningen av
bottenfauna 2Qt7.
Behov av brygga vid provpunkt SLl, Slumpån
På grund av mycket vegetation och betande kor har konsulten (Medins) svårt att
komma ut i ån för provtagning vid punkt SL1. Konsulten har föreslagit att föreslår att
detta åtgärdas genom att bygga en enkel spång/brygga.

57.

Alternativet är att flytta provpunkten till Stångeforsen (ca 1.5 km uppström på t-itta
Edet-sidan) enligt den bild som bifogats. Jörgen Olsson från Trollhättans miljökontor
har pratat med ägaren till huset (sommarhus, ej permanentboende) och det är ok att
ta där under förutsättning att man inte kör ner med bil under tid då vägen inte håller.
Labpersonal på floV i Göteborg använder enl. information från Claes Wångsell den
punkten. Fungerar bra enligt labpersonalen, lätt att nå älvvattnet, inga kohagar att gå
igenom. Normalt är vägen körbar, i de fall den inte är det får man ta sig omaket att gå
gå ca 500 m (dvs 1 km totalt). Yttreligare en fördelen med Stångeforsen är att man
garanterat slipper påslag från Göta älv-vatten.

Styrelsen beslutade

att flytta provpunkten SL1 (Slumpån) till Stångeforsen; samt
att ge Monica Dahlberg i uppdrag att kontakta provtagningskonsulten Medins Havsoch vattenkonsulter AB ano detta.

58. Specialundersökninga¡ 2OL7l2018
. På styrelsemötet den 6 december 2016 beslutade styrelsen att gå in och
delfinansiera provtagning av mikroplast vid Vargön tillsammans med Vänerns WF.
Eventuellt blir det även undersökningar i Göteborg, vet vi något om det blir av?
a

GÄWF har beslutat att dela på kostnaderna för provtagning av "Dricksvattenämnen"
(EU:s 45 prioriterade ämnen, SFÄ + bekämpningsmedel samt parasiter) vid Vargön
med Vänerns vattenvårdsförbund.
För att kunna se om halterna ändras när vattnet i Göta älv passerar genom
Göteborg beslutades också att det vore intressant med ytterligare en
provtagningspunkt vid Alvsborgsbron om det inte är så att befintliga aktörer
(Miljöförvaltningen, KloV, GRYAAB, Göteborgs Hamn) redan undersökt aess€#l
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parametrar där. Efter förfrågan har det framkommit att så inte är fallet, så
ytterligare en punkt har beställts.
Ãven övriga medlemskommuner med intag av råvatten från älven har tillfrågats om
de vill medverka i provtagningen med egen finansiering. Lilla Edets kommun
kommer att delta liksom Göteborgs stad som bekostar analyser vid Lärjeholm.
KloV i Göteborg hjälper till att utföra provtagningen i Göta älv på samtliga fyra
platser.
a

Limnologisk undersökning av Anten och Mjörn 2OL7-2OLB - kommer att göras av
Anten-Mjörn kommittén. Monica var på möte 6 februari och har förmedlat att
förbundet kan gå in med samma andel av kostanden som när undersökningen
utfördes för 10 år sedan.

a

PFAS: Enligt Olof har det ännu inte kommit någon rapport från NV:s screening och

Formasprojekt som tittar på PFAS ¡ Göta älv (råvatten + garn) samt Rådasjön
(Mölndals råvatten).
Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

59.

övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

S1O. Nästa möte med styrelsen
Nästa sammanträde med styrelsen hålls torsdagen den 28 september kl 13:30 på Cn.
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