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Inbjudan till samråd -tid för bättre vatten
Påverkar du eller påverkas du av vatten? Då berörs du av det här samrådet
Tid för bättre vatten
Just nu pågår ett samråd* för vatten - ”tid för bättre vatten”. I samrådet finns förslag på hur
våra sjöar, vattendrag och grundvatten mår, vilka mål som ska nås i vattnen och vad som
behöver göras för att vattnen ska må bra (förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer
och åtgärdsprogram för vatten). Förslagen kommer efter beslut gälla fram till 2021. Tycker du
att det som vattenmyndigheten föreslår stämmer? Din kunskap behövs för att få till så bra mål
och åtgärder som möjligt i våra sjöar, vattendrag och grundvatten.
Din kunskap är ovärderlig
Du har stora kunskaper om sjöar och vattendrag i din närhet. Hur mår vattnet? Om det inte
mår bra, vad behöver göras för att det ska må bättre? Om det mår bra, finns det risker som gör
att det inte kommer fortsätta må bra? Din kunskap är ovärderlig för att få till rätt åtgärd på rätt
plats.
Tänk efter, tänk till och kom och berätta vad du vet
Vattenrådet och vattenvårdsförbundet kommer svara på samrådet. Kom på vårt samrådsmöte
och berätta vad du vet så sammanställer vi ett svar till vattenmyndigheten.
När: Den 26 februari klockan 10-12
Var: Hembygdsgården i Karlskoga, Rektor Lindholms väg 1
Vägbeskrivning:
Från Degerfors: Ta till höger vid det allra första trafikljuset, se skyltning.
Från Örebro, Kristinehamn eller Filipstad: Åk mot Degerfors i den stora rondellen vid
E18/Degerforsvägen. Vid det fjärde trafikljuset, strax efter att du passerat lasarettet, så
svänger du vänster, Se skyltning.
Kör några hundra meter så ser du den stora röda bergsmansgården med övriga mindre
byggnader till vänster. Det finns parkeringsplatser utanför gärdsgårdstängslet. Vi skall vara i
den stora röda huvudbyggnaden.

ALLA ÄR VÄLKOMNA
Vill du veta mer
Läs skriften ”tid för bättre vatten”. Den går att ladda ned här:
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/gemensamt/broschyrerfoldrar/Pages/tidfor-battre-vatten.aspx
I bilaga hittar du en läsanvisning. Dokumenten som är på samråd är omfattande och allt berör
inte alla. Kika vad som berör dig och fokusera på det.
*Samråd är en lagstadgad process där man innan beslut kring ett framtaget förslag efterfrågar synpunkter från de
som berörs.

