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HOTELL ARKIPELAG, KAPTENSSALEN 
ANMÄLAN till dagsprogrammet görs till ann.nedergard@vatten.ax senast mån 13.11. Uppge om du 

deltar förmiddag, eftermiddag eller båda delarna. Ingen anmälan till kvällsprogrammet. 

FÖRMIDDAG 16.11  

9-11.30 Hållbar dricksvattenförsörjning och 
konkreta vattenskyddsåtgärder 

Presentation av arbetet för en hållbar 
dricksvattenförsörjning på Åland - Ann 
Nedergård, Ålands Vatten  

 

Exempel på konkreta vattenskyddsåtgärder - 
Tero Forsman, Pyhäjärvi institutet i Finland.  
Presentationen hålls på engelska. 

 

Diskussion och workshop för en hållbar 
dricksvattenförsörjning för Åland under 
ledning av Ann Nedergård. 
 
Paus för LUNCH  
 

EFTERMIDDAG 16.11  

13 -15.30 Vatten och Avloppsplan för Åland 

VA-plan för Åland - David Ståhlman, Ålands 
Vatten 

VA-planer i vår omvärld, främst Sverige- 
Amelia Morey Strömberg och Jonathan Alm, 
Utvecklingscentrum för vatten i Norrtälje 

Diskussion VA-plan för Åland under ledning 
av Amelia Morey-Strömberg. 

KVÄLL 16.11 

18.00 - 19.30 Hotell Arkipelag 

* Öppet för alla, ingen anmälan behövs! 

 

Hållbar dricksvattenförsörjning 

En kort presentation av arbetet för  
en hållbar dricksvattenförsörjning på 
Åland. Lansering av film och websida 
- Ann Nedergård, Ålands Vatten.  

ca 15 min 

 

VA-plan för Åland 
En kort presentation av arbetet med 
VA-plan för Åland - David Ståhlman, 
Ålands Vatten 

Ca 15 min 

 

Vi tar en bensträckare!  

 

Specialföreläsning om enskilda avlopp 
En presentation av olika lösningar och 
modeller för enskilda avlopp - 
Jonathan Alm, från Vattenexpo och 
Utvecklingscentrum för vatten i 
Norrtälje.  

Ca 45 min 

 



 

FÖRELÄSARE, 16 NOV 2017 
 

 

 

 

      David Ståhlman 

David arbetar som Vatten- och avlopps utredare 
på Ålands Vatten och kommer under 
eftermiddagen samt under kvällsprogrammet 
berätta om arbetet med en Vatten och Avloppsplan 
för Åland.  

Arbetet med VA-planen påbörjades i februari 2016. 
Arbetet utförs på uppdrag från Ålands 
landskapsregering och projektet leds av en 
styrgrupp med representanter från de åländska 
kommunerna. 

      Ann Nedergård  

Ann arbetar som projektledare på Ålands Vatten 
och ansvarar idag för två projekt som rör 
vattenskyddsfrågor.  

Under både förmiddagen och kvällen kommer Ann 
att presentera arbetet med vattenskyddsfrågor och 
en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland. 

    Tero Forsman 

Tero är specialist/expert på Pyhäjärvi Institutet 
som har arbetat med planering och genomförande 
av utvecklingsprojekt inom livsmedelsekonomi 
och vattenförbättrande åtgärder sedan 1989. Tero 
kommer under förmiddagen att presentera 
institutets arbete med fokus på vattenförbättrande 
åtgärder. Presentationen hålls på engelska.  

   Amelia Morey - Strömberg 

 

Amelia är verksamhetsansvarig på 
Utvecklingscentrum för vatten inom Campus 
Roslagen AB som är Norrtälje kommuns 
utvecklingsbolag. Amelia har en gedigen 
bakgrund inom VA-branschen och kommer 
under förmidagen att presentera en 
omvärldsanalys gällande VA-planer 
tillsammans med Jonathan Alm samt även 
leda diskussionen kring VA-plan för Åland.  

 

 

 

 

       Jonathan Alm  

Jonathan Alm arbetar som projektledare vid 
Utvecklingscentrum för vatten i Norrtälje och 
har varit med och byggt upp deras vattenexpo 
där han också är rådgivare för avloppsfrågor. 
Det senaste året har Jonathan också arbetat 
med energirådgivning i Norrtälje kommun.  

Tillsammans med Amelia Morey - Strömberg 
kommer Jonathan under förmiddagen att 
presentera en omvärldsanalys gällande VA-
planer och på kvällen håller han en 
specialföreläsning med information om olika 
lösningar för enskilda avlopp. 


