
 

          

Några av årets pristagare 

 

75 årsjubileum! 

VATTENDAGEN med pristagarseminarium och årsmöte  

Välkommen till en spännande dag om vatten. Föreningen bjuder efter dagen på vin, snittar och 

mingel med pristagare och andra VA-kändisar! 

PROGRAM 

13.00 Välkommen till VATTENDAGEN 

Marta Ahlquist Juhlén , ordförande Föreningen Vatten 

13:10 75 årsjubileum – Tidskriften Vatten och Föreningsåterblick 

Magnus Persson och Caroline Hallin, LTH och Stefan Marklund, LTU 

13.40 Restaurering av sjöar - lönsamt för kommunerna 

Andreas Hedrén, Växjö kommun, vinnare av KEMIRA-priset 

14.10 Optimering av drift och underhåll på Mälarenergi 

Ernst Surau, Mälarenergi vinnare av XYLEM-priset  

14.40 Fika 75 årstårta 

15.10 Ett nytt tankesätt inom MBBR-teknologin 
Maria Piculell, Veolia Water Technologies vinnare av NEW GENERATION-priset 
 

15.40 En flödesanalys för Kävlingeån med HEC-RAS-modellering 
Josefin Tollgren och Julia Walldén, WSP vinnare av NORCONSULT-priset 
 

16:10 Årsmöte 2019 (för medlemmar) 

Bilaga: Dagordning Årsmötet 2019 

 
16.30 Ny metod för att beräkna reningsbehov av dagvatten 

Thomas Larm, StormTac vinnare av VATTEN priset 
  

17:00-> Mötet avslutas med mingel och enklare förtäring 
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Tid: 13 mars 2019, kl. 13:00 – 17:00 

Plats: Tyréns, Peter Myndes Backe 16, Stockholm  

Anmälan: Snarast möjligt, dock senast 6 mars 2019 

Pris: Medlem fri entré.  Ej medlem 2.460 kr 

Kontaktperson: magnus.berglund@synlab.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.foreningenvatten.se 

Det här är Föreningen Vatten: • En ideell och opolitisk förening utan vinstintresse som agerar oberoende av alla särintressen. • Verkar för 

rätt hushållning och vård av vattentillgångarna samt för en god vattenmiljö, med fokus inom hela vattensektorn. • Föreningen är 

rikstäckande, verkar för ökad kompetens och samarbetar med övriga vattenföreningar och vattenorganisationer nationellt och i viss 

utsträckning internationellt. • Medlemmarna kommer från alla led inom vatten; kommuner, andra myndigheter, forskning, 

konsultverksamhet, industri och entreprenad. • Föreningens viktigaste uppgifter är att arrangera möten med föredrag, diskussioner, 

utställningar och studiebesök. • Föreningen ska följa och agera i förekommande fall i utbildnings- och kompetensfrågor, och samarbeta och 

utbyta erfarenheter med andra föreningar både nationellt och internationellt. Vi är en viktig aktör i VA-mässan. • Fyra gånger om året ger 

föreningen ut den enda svenska tidskriften med VA- och limnologiskt fokus; Tidskriften VATTEN. 
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