
                          
 

 Pernilla Landin 

 

Till 'assar.johansson@telia.com', 'reinholdsson.bjarne@telia.com', 'chris.thorn@telia.com', Christian Johnson 

(badrum@telia.com), 'evert.nilsson46@hotmail.se', Håkan Algotsson, 'Smedgrand@telia.com', 

'lena.peribert@telia.com', 'lena.Ovesson@springsystems.se', 'magnus@ladurydenergi.se', 'krokagard@yahoo.se', 

Nils Gustling, 'pia.prestel@hotmail.com', 'par.larsson@sorda.com', Roland Swedestam, 'rune.fransen@telia.com', 

Christofer Johansson, 'roland_blomqvist@hotmail.com', 'germund.eriksson@hotmail.com', Jonas J 

(jonas.j@hotmail.se), 'ralf@ntlantbruk.se', 'jorgen.johansson@karlskrona.se', 'olaibroms@telia.com', 

'hans.brolin@svenskakyrkan.se', 'lars@gvc.gu.se', 'firmagardian@hotmail.com', 'hansgotte@telia.com', 

'besimj@telia.com', 'maria@tornakralandskapsvard.se', 'bmo@torsas.mail.telia.com', 'asa.everbrand@lrf.se', 

'kage.eklund.kvistofta@hotmail.com', 'b.hedvall@tele2.se', connie.ohlsson@hotmail.com 

 

 

Hej alla vattenintresserade! 

Du får detta mail då du ingår i vattenrådet eller så har du någon gång 

deltagit i vattenrådets arbete. 

 

Det har kommit en förfrågan från Havsmiljöinstitutet där de vill använda er 

kunskap som är och har varit i kontakt med vattenrådet 

Det som söks är: 

-Namn 

-E-mailadress 

-Postadress 

 

 

Är det okej att jag lämnar era mailadresser till Sara och 

Havsmiljöinstitutet? 

 

Om ni inte tycker att det är okej, kontakta mig snarast men innan den 7 

september då jag kommer sända över ett svar till Sara! 

 

 

Med vänlig hälsning 

Pernilla Landin 

Miljöinspektör och vattenprojekt ansvarig 

Torsås kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kalmarvägen 4, Box 503, 385 25 Torsås 

Tfn: 0486-33187 

E-post: pernilla.landin@torsas.se 

Hemsida: www.torsas.se 

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande----- 

Från: Sara Svedlund [mailto:sara.svedlund@havsmiljoinstitutet.se]  

Skickat: den 27 augusti 2012 17:06 

Till: Pernilla Landin 

Ämne: Havsmiljöinstitutet 

 

http://du105w.dub105.mail.live.com/mail/
mailto:connie.ohlsson@hotmail.com


 

Hej igen Pernilla, 

 

Vi hördes tidigare i somras angående vårt projekt och vårt sökande efter 

underlag till den enkät vi kommer att skicka ut till ett slumpmässigt urval 

av personer som deltagit i vattenråd i Sverige. 

 

Jag vet inte riktigt om jag kanske hört av mig dubbelt till någon kollega i 

samma råd som du sitter i. Jag undrar iallafall om du skulle ha möjlighet 

och lust att hjälpa oss genom att fråga på era kommande möten, om 

deltagarna kan tänka sig att säga ja eller nej till att deras 

mail- och postadresser vidarebefodras till oss i projektet? 

 

Här kommer ett uppdaterat brev (med risk för upprepning) och den mailadress 

som framöver är den aktuella. 

 

Jag skriver till dig som är ordförande/kontaktperson för ett vattenråd, med 

en önskan om din hjälp. 

Jag arbetar som biträdande forskare för Havsmiljöinstitutet inom 

forskningsprogrammet SPEQS (Systems Perspective on Environmental Quality 

Standards). 

 

Programmet är finansierat av Naturvårdsverket, det startar nu och är 

treårigt. Avsikten är att ta fram ny kunskap om hur det svenska systemet 

för miljökvalitetsnormer fungerar och hur det kan förbättras. 

 

Vattenråden har en viktig funktion i arbetet med vattenkvaliteten och vi 

planerar därför att fråga vattenrådens medlemmar om deras erfarenheter 

genom en enkät. 

 

Vi arbetar nu med att skapa en förteckning över personer/aktörer som deltar 

i, eller tidigare har varit med i, ett vattenråd. Enkäten är planerad att 

genomföras under hösten. 

 

Vi är beroende av din hjälp för att få adresser till vattenrådets 

medlemmar. Vi är medvetna om att definitionen av att vara medlem kan vara 

flytande. Men utöver styrelsen söker vi kontakt med alla personer som 

deltagit i vattenrådets arbete. Vi vill klargöra att det kan gälla personer 

som: 

 

• är medlemmar nu eller tidigare 

• varit mycket aktiv eller endast i ringa omfattning. 

• representerat sig själv som privatperson, eller representerat en  

förening/företag/instans/annan typ av organisation. 

• är en av flera personer från samma organisation som vid olika/samma  

tillfällen representerat denna. 

• i händelse av medlemskostnad betalat denna eller ej. 

• är med i vattenrådets styrelse/styrgrupp/kontaktgrupp eller ej. 

• är ordinarie eller ersättare. 

 

Det vi söker är: 

-Namn 

-E-mailadress 

-Postadress 



 

För personer som deltagit vid något tillfälle men som du inte har 

kontaktuppgifter till går det bra att uppskatta en siffra på hur många de 

är. 

 

Denna förfrågan går ut till alla vattenråd i Sveriges fem vattendistrikt. 

När enkäten senare är genomförd kommer det finnas möjlighet att ta del av 

studiens resultat. Enkätsvaren kommer att bearbetas helt anonymt och 

redovisas som siffror i tabeller. Vad någon enskild individ har svarat 

kommer aldrig att framgå. 

 

Om du skulle ha möjlighet att hjälpa oss med detta så uppskattar vi det 

jättemycket. Hör av dig om du har några frågor. 

 

 

Göteborg i augusti 2012 

 

Vänliga hälsningar Sara Svedlund 

-- 

Biträdande forskare, Göteborgs Universitet 

sara.svedlund@havsmiljoinstitutet.se 

http://www.havsmiljoinstitutet.se/forskningochutveckling/speqs/ 

…………………………………………………. 

 

http://www.havsmiljoinstitutet.se/forskningochutveckling/speqs/

