Inbjudan
KSL ska vara en attraktiv arena som tillsammans med kommunerna
initierar nytänkande och utveckling, intressebevakar mot andra aktörer,
skapar samverkan och bidrar med regionkunskap i syfte att åstadkomma
en kraftfull region

VAS-RÅDET 2006
– Inbjudan
Tid

9:e februari 2006, kl 09.00-12.00 samt lunch 12.00-13.00

Plats

Saturnus konferens, Hornsgatan 15 (se karta)
Lokal Bellman

Målgrupp

Politiker och tjänstemän i beslutsfattande positioner inom
länets kommunala VA-verksamhet

Vi önskar er alla i målgruppen hjärtligt välkommna till VAS-rådet 2006!
Eftersom VAS-rådet är det forum där det regionala samarbetet ska diskuteras
och förankras så är det viktigt att så många som möjligt kan närvara. För mer
information om syfte organisation etc se bifogade ”Presentation av VAS-rådet”.
Sedan VAS-rådets sammankomst den 9:e februari 2005 har redan en hel del
hänt. Den arbetande kommittén har intitierat ett antal utredningar och håller som
bäst på att slutföra några, respektive fördjupa andra.
Under VAS-rådet så kommer vi få ta del av:
•

Genomfört arbete och de viktiga strategiska slutsatserna från
utredningarna.

•

Formaliafrågor; rådets godkännande av årets arbete, ställningstagande till
den årligen reviderade verksamhetsplanen samt utseende av två personer
till VAS-kommitten. De ska representera de kommuner som inte
representeras av någon annan VA-organisation.

•

Få hjälp att förstå vilka påfrestningar samhällets VA-försörjning kan
drabbas av på grund av förväntade klimatförändingar.
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Program
09.00

Inledning
Anders Gustav, ordf Samhällsbyggnadsberedningen, KSL

RÅDSMÖTE:
Moderator Tomas Adolphson, Roslagsvatten AB och VASK-ordförande

09.10
9.40
9.50
10.00
10.20
10.35

10.45

12.00-13.00

Redovisning av genomfört arbete 2005
Regional avloppsutredning – en studie i 4 delar Slutredovisning
Anders Finnson, Stockholm Vatten AB
Reservvattenförsörjning
– lägesredovisning och fortsatt arbete
Per Hådell, Stockholm Vatten AB
Regional finansieringspolicy
– lägesredovisning och fortsatt arbete
Leif Norman, Stockholm Vatten AB
Presentation av verksamhetsplanen för 2006
Tomas Adolphson, Roslagsvatten AB och VASK-ordförande
Bensträckare
Beslut
Godkännande av genomfört arbete 2005
Beslut om verksamhetsplanen samt budget för 2006
Fyllnadsval av kommunrepresentanter i kommittén
TEMA: Hur klarar VA-systemen ett förändrat klimat?
Vilka klimatförändringar kan vi förvänta?
Vilken effekt kan de ha på samhället?
Vilken beredskap har vi?
Rune Joelsson, Swedish Weather Center
Vilka risker för Stockholmsregionens VA-försörjning finns?
Vilka åtgärder bör och kan vi vidta? Vilken beredskap har vi?
Per Ericsson, Norrvatten
Gemensam lunch
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Frågor ställs till Göran Lundberg, goran.lundberg@ksl.se 08-615 94 10
Anmälan görs till vas@ksl.se
Uppge namn, titel, org/kommun, avd, e-post och lunch/ej lunch.
Det går också bra att posta/faxa anmälan till: Kommunförbundet Stockholms
Län, Box 38145, 100 64 Stockholm, att: Marie Dolk Persson, faxnr: 08-615 94
94.

Avanmälan görs till vas@ksl.se eller 073-917 94 07 för att undvika
onödiga utgifter.

Lunch Rådet avslutas med gemensam lunch. Vänlig anmäl ert deltagande
till lunch samt ev matallergi i förväg.

Hjärtligt välkomna!
Från T-banan vid Slussen tar du Peter Myndes Backe upp till vänster (över
Götgatan) som går direkt fram till fastigheten.

Parkering
Katarinagaraget
Katarinavägen 16, Slussen
Tfn:08-668 01 80
Kostnad:160 kr/dag

Parkeringsgarage under
Medborgarplatsen
Tfn:08-772 96 55
Kostnad:30 kr/tim (mån-lör)

