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Hittills i år har vi tillsammans hunnit med att svara på 
myndighetsremisser (GVR), två studiebesök, tre styrel-
semöten och ett årsmöte. GVR har även talat på två 
årsmöten. Arbetet med SRK:n fortlöper enligt plan och 
efter semestern kommer ett skarpt förslag att läggas 
fram, för beslut i samband med styrelsens budgetar-
bete. 
   På Årsmötet redovisades 2021 års resultat av vår mil-
jöövervakning i avrinningsområdet. Det är i det nuläget 
vi behöver ta avstamp för att fortsätta vårt gemen-
samma arbete mot God ekologisk status/potential. 
 
 
 
När SRK:n formellt antas på höstmötet kommer vi ha 
ett uppdaterat underlag för vår miljöövervakning och 
någonting att fortsätta mäta från med start 2023. Uti-
från alla inkomna svar på enkäten kommer verksam-
hetsplanen för 2023 och vårt arbete kunna utformas 
till att bli det bästa någonsin!  
   Mitt mål för hösten/vintern är dessutom att möta Er 
alla som vill på hemmaplan. Känn er fria att bjuda in 
mig till Er om ni redan nu vet något datum som skulle 
passa extra bra för det.  
 
 Hörs snart igen! //Elaine 
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I nio månader har jag axlat rollen som samordnare/
sekreterare för GVVF & GVR. Det är njutbart att varje 
minut få känna att de arbete vi gör tillsammans är me-
ningsfullt. Det långsiktiga kan ibland vara svårt att ta 
på, följt av vilket fokus som ska hållas; "för vem" gör vi 
det här? Förväntningar är något vi alla bär med oss, på 
oss själva, internt och externt. Ett synliggörande av 
samtliga förväntningar resulterar i ett helhjärtat fokus.    
   Under min första tid har jag arbetat mycket med att 
sätta mig in i arbetet och i oktober har jag varit med i 
en hel årscykel. Ett långsiktigt och hållbart arbete krä-
ver samverkan och kommunikation där vårt enskilda 
arbete är en del av helheten. Jag inspireras dagligen av 
alla jag kommer i kontakt med och är tacksam över 
just Ditt engagemang!   Tillsammans har vi synliggjort 
vår gemensamma uppgift och syfte utifrån förvänt-
ningar, lagkrav och stadgar.  
   Det är många som avundas och inspireras av Gull-
spångsälvens vattenvårdsförbunds och vattenråds 
upplägg och engagemang. Det är något vi ska vara 
stolta över och fortsätta arbeta med att sprida; hur 
vårt i synnerhet stora avrinningsområde ändå känns 
litet när det kommer till kommunikation.   

 
GVR har hittills beviljats LOVA-bidrag för ett spännande pro-
jekt i Örebro län, att ta fram lokala åtgärdsprogram för po-
tentiella öringbäckar. LOVA betyder Lokala Vattenvårdspro-
jekt. Bidragskvoten är begränsad och söks utifrån åtgärdens 
geografiska plats från aktuell Länsstyrelse. 
   Från Örebro län var det endast möjligt att beviljas bidrag 
till ett projekt i år vid första ansökan. Värmlands län medde-
lade istället att de hade pengar kvar. I hopp om att kunna ha 
två projekt igång inväntar vi fortfarande återkoppling från 
Värmlands län.  

Medlemsmöten 2022 
Höstmöte:16 November 

Mer info kommer!  

GVR— Projekt 2022 

Trevlig Midsommar & Glad Sommar!  

Bakom kulisserna 

Hösten 2022 

http://gvvf.se/
https://www.facebook.com/Gullspångsälvens-vattenråd-och-vattenvårdsförbund-102460384714758/

