
 

Inbjudan till nätverksträff  

Nätverksträff om VA-rådgivning 

 

Tid: Torsdag den 15 september 2016, kl. 9.30-16.40 

Plats: Utvecklingscentrum för vatten, Vilhelm Mobergs gata 8, Norrtälje 

Arrangör: VA-planeringsguiden, en del av VA-guiden, i samarbete med Utvecklingscentrum Vatten 

Anmälan: www.vaplaneringsguiden.se/anmalan-utbildning, senast den 2016-09-01. Anmälan är 

bindande men kan överlåtas. 

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt. Projektet finansieras Hav- och vattenmyndighetens anslag för 

små avlopp. Det är möjligt att komma flera från samma kommun men vid stort deltagarantal 

kommer vi att prioritera aktiva VA-rådgivare. Lunch ingår. 

Frågor? Marie Albinsson, marie.albinsson@vaguiden.se, 070-285 63 36 

 

Mer om nätverksträffen 

VA-planeringsguiden har fått medel av Havs- och vattenmyndigheten för att genomföra en 

nätverksträff för alla er som aktivt arbetar med eller som är intresserade av VA-rådgivning. 

Nätverksträffen är kostnadsfritt och genomförs i samarbete med Utvecklingscentrum för vatten. I 

projektet ingår även att göra en kunskapssammanställning genom telefonintervjuer och uppföljning 

av flera tidigare projekt.  

 

Målet med nätverksträffen den 15:e september är att:  

 Presentera kommuners pågående arbete med VA-rådgivning samt exempel på hur 
kommuner framgångsrikt kommunicerat i VA-frågor 

 Utbyta erfarenheter mellan er VA-rådgivare  

 Diskutera hur ett kontinuerligt nätverkande och erfarenhetsutbyte kan organiseras  

 Diskutera aktuella och prioriterade frågor samt eventuella samarbeten och konkreta 
projektidéer 
 

Under dagen kommer vi att växla mellan föredrag och diskussioner. Vilka frågor som ska vara i fokus 
bestämmer ni! Skriv gärna ner en lista på de mest prioriterade frågorna som du vill diskutera. 
 

Varmt välkomna! 

  

http://www.vaplaneringsguiden.se/anmalan-utbildning
mailto:marie.albinsson@vaguiden.se


Program 

Nätverksträff om VA-rådgivning 

Tid Aktivitet 

Från 09.30 Kaffe och drop-in 

10.00 - 10.10 Inledning och presentationsrunda 
- Marie Albinsson, VA-guiden/Ecoloop - moderator 

10.10 - 10.20 Om Utvecklingscentrum för Vatten 
- Amelia Morey Strömberg, UVC 

10.20 - 10.40 VA-rådgivning i Norrtälje 
- Jonathan Alm, UVC 

10.40 - 11.00 VA-bussen i Norrtälje – erfarenheter från första sommaren 
- Miljökontoret, Norrtälje kommun 

11.00 - 11.20 VA-rådgivning med kretsloppsfokus i Uddevalla  
- Katarina Bjelke, Västvatten 

11.20 - 11.40 Rådgivning vid VA-utbyggnad i Årsta Havsbad 
- Maria Rundqvist & Linn Holegård, Haninge kommun 

11.40 - 12.00 Rådgivning och kommunikation i projektform 
- Måns Persson, miljöskyddsinspektör, Klart Vatten Gotland 

12.00 - 13.30 Lunch samt visning av VA-utställningen på UCV 

13.30 - 14.00 Erfarenheter från intervjustudie med VA-rådgivare 
- Marie Albinsson, VA-guiden/ Ecoloop 

14.00 - 14.30 Hur ska vi kommunicera vatten och avlopp på ett smart sätt?  
- Per Bengtson, Grön idé / Naturskyddsföreningen 

14.30 - 16.00 Diskussion och erfarenhetsutbyte kring prioriterade frågor 

Erfarenhetsutbyte kring prioriterade frågor – Gruppövning 

Vi diskuterar i grupp kring olika frågor t ex: 
- Hur använder vi sociala medier på ett smart sätt? 
- Hur ska vi kommunicera kostnader? 
- Gränser för rådgivningen – vad får vi säga och vad får vi inte säga till 
fastighetsägare? 
- Vilka rapporter och utvärderingar av teknisk funktion behöver VA-rådgivarna? 
- Hur följer vi upp resultatet av rådgivningen?  

Kaffe serveras under gruppdiskussionerna 

 


