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Nyhetsbrev GEMVA 
våren 2021. 
Våren är kommen. Kvällarna blir ljusare, dagarna blir varmare och i ett flertal 
samfällighetsföreningar nalkas det årsmöte. Pandemin har inneburit utmaningar för 
många samfälligheter i form av uppskjutna möten, längre beslutsprocesser och projekt 
som pausats. Samtidigt har det också bidragit till innovation och smarta lösningar.

Trots de nya omständigheterna växer Vatteninfo för fullt och vår serviceorganisation för 
samfälligheter GemVA (gemensamt vatten och avlopp) fortsätter att utvecklas och 
kvalitetssäkras. Läs mer om vad som händer hos oss just nu samt ta del av nyheter och 
information som berör samfälligheter i vårens nyhetsbrev från GemVA.  

Årets Vattendagar

Datum för Vattendagarna i maj

Årets vattendagar sker under 
covid-anpassade former, men med lika 
mycket aktiviteter som vanligt. 
Den första vattendagen hölls i samband 
med Världsvattendagen, 22 mars, med en 
bra uppslutning av samfälligheter och 
leverantörer av produkter för 
dricksvatten. 

Under maj månad anordnar vi ytterligare tre 
vattendagar om både vatten och avlopp 
fullspäckade med föreläsningar, användbar 
information samt möjlighet att boka egna 
möten med leverantörer och entreprenörer 
digitalt eller på plats hos oss. I kalendern på 
www.vatteninfo.com publicerar vi 
information om vattendagarna löpande, 
med fler kommande event till sommaren. 

5/5: Avloppskväll
15/5: Vattenlördag om vatten och avlopp 
(med deltagare från kommun och SRMH)
26/5: Vatten- och avloppskväll. 

Klicka här för att boka Vattendagar i Maj. 

https://boka.se/vattendagarimaj


Kurser

Nyheter för samfälligheter

Klicka här för att göra din anmälan och för att se hela programmet.    

Klicka här för mer information om LOVA-bidrag. 

19 maj. 
Del 1 - Juridik: Vilka regler gäller? 
Del 2 - Kemi och biologi: Vad kan vattnet innehålla? 

Som vanligt anordnar vi kurser både för samfälligheter, den enskilde fastighetsägaren, 
tjänstepersoner samt skräddarsydda kurser inom vatten och avlopp efter behov. Årets 
första kurs är den 19-20 maj och handlar om dricksvattenteknik och juridik. Under 
kursen, där deltagare från kommun och SRMH medverkar, kommer vi att gå igenom 
grunderna i lagar och regler, tekniska lösningar för att uppnå vatten av god kvalitet, 
hur man skyddar vattnet från föroreningar samt hur man kontrollerar vattenkvaliteten. 
Kursen ges vid två tillfällen och är uppdelad i fyra delar:

. 

Kursen kommer även att hållas som fördjupningskurser där varje del blir en 
kurs på två dagar med en praktisk del på vardera. Om du är intresserad av 
att delta vid fördjupningskurserna, kontakta oss för tid och plats.

Som vanligt anordnar vi kurser både för samfälligheter, den enskilde fastighetsägaren,   

. 

För de samfälligheter som är intresserade av att 
söka LOVA-bidraget (lokala vattenvårdsprojekt) 
erbjuder vi nu stöd och hjälp i ansökningsprocessen. 
Bidraget går att söka fram till november månad och 
ansökan gör du via Länsstyrelsen.  

 

Om ni önskar stöd och hjälp i ansökningsprocessen av 
LOVA-bidraget eller har frågor, kontakta oss så hjälper vi er vidare. 

20 maj.
Del 3 - Reningsteknik
Del 4 - Drift och underhåll

https://vatteninfo.com/Home/CalendarFlowPost?postId=351
https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html


Vad ingår i GemVA? 

Vi på GemVA? 

GemVA arbetar även med ett externt nätverk av konsulter, 
leverantörer, entreprenörer och jurister. 

Kontakt: 
08 - 428 431 53 
info@vatteninfo.com  

• Stöd, kompetens och utbildning för att starta/driva anläggningar på det mest 

hållbara sättet; ekonomiskt, ekologiskt och socialt. 

• Tillgång till kompetenta och erfarna konsulter, entreprenörer och leverantörer. 

• En mötesplats för utbyte av erfarenheter. 

• En samtalspartner för myndigheter och leverantörer. 

• En väg in till entreprenörer och leverantörer. 

• Service och konsulthjälp som stödjer hela processen från planering till drift av 

era anläggningar. 

• Amelia Morey Strömberg
Seniorkonsult 
 

• Lars Frödin 
Seniorkonsult och driftansvarig 

• Michael Kroon 
Juniorkonsult

• Angelika Strömberg
Kundansvarig

• Kristiina Mustonen 
Naturvetare




