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 Styrelsemedlemmar i 

 Strömsåns Vattenråd 

 

 

 

MINNESANTECKNINGAR 

 
Strömsåns Vattenråd – allmänhetens möte 

 

Närvarande : Lars-Åke Karlgren ( ordf.), Monica Nichols, Sara Bergström  

( Lst/VM), Jerry Johansson ( va-chef ), Fredrik Werling ( miljö- och hälso-

skyddsinspektör )undertecknad ( sekr.). 

Allmänheten. 

 

Plats : Gymnasiets aula, Strömstad. 

 

Tid : kl 18 – 20.30. 

 

Inbjudan / dagordning skickad 2010-10-25. 

 

Tema : SÅVR arrangerade möte med inriktning på fastigheters enskilda avlopp, 

deras skick och effekten av dåligt renat avloppsvatten på miljön. 

Möjlighet för frågor / svar. 

 

o Ordförande hälsade välkommen till Strömsåns Vattenråds (SÅVR) första möte 

med allmänheten. 

 

o Sekreteraren berättade om SÅVR, dess syfte och roll. Samtidigt gavs en kort 

redogörelse för uppläggning och innehåll i kvällens möte. 

 

o Sara Bergström berättade vidare om vattenmyndigheten, vattendirektivet, 

klassificering av vattenförekomster och skissade status hos just Strömstads 

vattenförekomster. 

 

o Jerry Johansson, va-chef i Strömstad, redogjorde för kommunens vatten- och 

avloppsanläggningar, planer för utbyggnad, möjlighet till tecknande av avtal 

mellan fastighetsägare och Tekniska förvaltningen. 

 

o Fredrik Werling, inspektör Strömstad, redovisade den omfattande men ännu 

inte avslutade inventeringen av avloppsanläggningar.  

 

o Tid till frågor och svar. 
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Överraskande många fastighetsägare ( drygt ett 70-tal ) hade tagit tillfället i akt 

att närvara under kvällens möte och många frågor / svar ställdes / gavs. 

 

Ett antal av de speciellt inbjudna entreprenörer, som gått särskild utbildning 

beträffande anläggande av avlopp, närvarade också. 

 

Summa summarum – en lyckad afton med goda föredragande och intresserade 

fastighetsägare. 
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