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Till medlemmar i Mälaren – en sjö  för miljoner (MER) 

 

Utse en ansvarig vattenpolitiker för projektet Mälaren – en sjö för 

miljoner.  

 

Mälaren – en sjö för miljoner är ett projekt inom Mälarens vattenvårdsförbund 

som har till syfte att underlätta och påskynda kommunernas åtgärdsarbete för att säkra 

vattenresurserna i Mälaren. Projektet finansieras av en särskild medfinansiering från de 

kommuner som har valt att delta, och ni är en av dessa kommuner. 

 

För respektive deltagande kommun ska det finnas en utpekad 

vattenpolitiker 
 

Vi skickar med en lista på politikerna som var aktiva i MER förra perioden. Några 

kommuner har redan utsett nya vattenpolitiker. Om listan ej stämmer, tex om ni 

redan valt ny politiker till MER, hör gärna av er så att vi har en uppdaterad lista. 

 

Politikerna i MER har möjlighet att: 

Vara intern ambassadör för vattenfrågorna. I det politiska arbetet aktivt påtala nyttan 

med att arbeta med vattenfrågorna, föra upp frågan på den politiska agendan då det 

finns möjlighet.   

 

Delta i nätverk med de andra vattenpolitikerna för att lära mer och stärka samarbetet 

med andra kommuner, vattenfrågorna ofta är kommungränsöverskridande. 

 

Träffa de andra politikerna inom MER-kommunerna 1-2 gånger per år för att kunna 

lyfta vattenfrågorna till den politiska agendan.  

 

Vara kommunens ansikte utåt i arbetet med förbättrad vattenkvalitet, t ex då projekt 

genomförs (satsningar på dagvatten, avloppsrening, fria vandringsvägar, minskad 

belastning från jordbruk/enskilda avlopp mm).  

 

Namn Kommun Vald för period 

Tomas Rådkvist (MP) Enköping 

 

T.o.m. dec 2019 

Nicklas Karlsson (S)  

Anders Nordin (C )  

Eskilstuna 

 

2019-2022 

Helmut Hoffman (S) 

Maria Lang-Larsson (M) 

Fagersta 

 

T.o.m. dec 2018 

Vakant Hallstahammar  

Per Möller (C ) 

 

Heby T.o.m. dec 2018 

Christian Nordberg (MP)  Håbo T.o.m. dec 2018 
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Lars-Göran Bromander (S)  

Tommy Rosenkvist  

 

Vakant Kungsör  

Hans Winberg (S)  

Sören Mårtensson (C )  

Köping 

 

T.o.m. dec 2018 

Kjell Karlsson (MP)  Norberg T.o.m. dec 2018 

Krister Eriksson   

Märta Dahlberg  

Nykvarn T.o.m. dec 2018 

Hans Johansson (C )  

Viktor Kärvinge (S)  

Sala T.o.m. dec 2018 

Calle Morgården (MP)  

Jan Tholerus (C ) 

Smedjebacken T.o.m. dec 2018 

Jeanette Lindberg (M)  

Monika Wallström (MP)  

Ridvan Bozan (S) 

Sollentuna T.o.m. dec 2018 

Vakant Stockholm  

Magnus Stuart (M)  

Ragnar Lindén (MP) 

Strängnäs T.o.m. dec 2018 

Fredrik Söderholm (MP)  

Stefan Bergström (C )  

Sundbyberg T.o.m. dec 2018 

Vakant Södertälje  

Johan Algernon (M)  

Mats Nordström (L) 

Täby T.o.m. dec 2018 

Lars Brofalk  

Maria Tuvesson  

Upplands Väsby T.o.m. dec 2018 

Jan Lannefelt  Upplands-Bro T.o.m. dec 2018 

Maria Gardfjell (MP)  Uppsala T.o.m. dec 2018 

Jazmine Pettersson (S)  

Stefan Lindh 

Västerås T.o.m. dec 2018 

Inger Abrahamsson (C )  Östhammar Vald i mars 2019 

 

 

Om möjligt vill vi gärna att ni utser en vattenpolitiker innan 6 oktober 2019 så att den 

valda politikern har möjlighet att få inbjudan till en politikerträff i Uppsala den 25 

oktober. 

 

Vänliga hälsningar 

Elin Ångman 

Projektledare MER, Mälaren - en sjö för miljoner 

Telefon: 010-2249451 

E-post: elin.angman@lansstyrelsen.se 

 

Mälarens vattenvårdsförbund 

c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län 

721 86 Västerås  


