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Landets fiskevårdsområdesföreningar är ryggraden i det rika utbudet av sportfiske och i en 

växande fisketurismnäring. Fiskevårdsområden och övriga förvaltare av enskilda fiskevatten gör 

ett beundransvärt arbete genom att göra delägarnas fiskevatten tillgängliga för allmänheten 

genom upplåtelser och genom alla övriga insatser för en god fiskevård och service vid vattnen. 

Dessa ideella arbetsinsatser tas oftast för givna och får sällan den uppmärksamhet de förtjänar. 

I det nyligen lämnade slutbetänkandet från Landsbygdskommittén lovprisas det civila samhällets 

stora och betydelsefulla insatser för de svenska landsbygderna. Kommittén ger exempel på 

föreningar som stärker sin bygds identitet och ökar ortens attraktionskraft. Man lyfter bland 

annat fram natur- och friluftsföreningar. Symptomatiskt är att landets fiskevårdsområdes-

föreningar som, till skillnad från olika fritidsorganisationer består av sakägare med rådighet 

över sina resurser, inte finns med på exempellistan.  
 

Även om vi givetvis ska vara stolta över våra medlemmars insatser för att främja svensk 

landsbygd ska vi inte blunda för att det förekommer problem i den lokala förvaltningen. I många 

små fiskevårdsområden i glest befolkade bygder är ekonomin svag och det är mycket svårt att 

rekrytera folk till styrelserna. Att få till stånd en föryngring av styrelsefunktionärer är en 

annan mycket viktig utmaning som för övrigt gäller allt föreningsliv på landsbygden.    
 

Förbundet har de senaste åren lagt mycket kraft på att ta fram verktyg för att underlätta 

förvaltningen och förenkla arbetet för våra medlemmar. Vi har tagit fram flera 

vägledningsmaterial och genom samarbeten knutit till oss resurser inom lantmäteri och digital 

fiskekortsförsäljning. Vi har nu även en ny riktprislista för fiskekort som manar till efterföljd 

för att generera nödvändiga medel till förvaltningsarbetet. Arbetet fortsätter oförtrutet och 

till hösten arrangerar vi förbundets första nationella fiskevattenägarekonferens, som kommer 

att äga rum i Norrköping. Slut upp på konferensen och medverka till att den blir ett kreativt 

forum för fiskevattenägandet och vår fiskevattenresurs.  
 

Nya medlemmar 
 

Förbundet visar på fortsatt god tillväxt. Under årets första månader har ytterligare tre 

föreningar och två kommuner anslutit. På föreningsfronten välkomnar vi Ringsjöns Fvof (Skåne), 

Hallaryd-Visseltofta Fvof (Kronoberg) och Elmeshultasjöns Fvof (Jönköping). Nya kommun-

medlemmar är Sollefteå kommun (Västernorrland) och Mönsterås kommun (Kalmar).   
 

Vårens Rådslag 
        

I början av året har rådslags- och inspirationsträffar genomförts för våra medlemmar i Dalarna, 

Skåne, Blekinge och Halland. Dalaträffen hölls i Leksand där Erik Degerman från SLU 

medverkande under inspirationspasset och pratade fiskevård. Värd för skåneträffen var 

Tjörnarpssjöns Fvof och programmet innehöll både reduktionsfiske i övergödda sjöar och 

miljöövervakning i sjöar och vattendrag under medverkan av länsstyrelsen i Skåne och Ringsjöns 

Vattenråd. Träffen i Blekinge hölls invid Lyckebyån där en uppskattad visning och redogörelse av 

Lyckebyåns Fvofs arbete med utrivning av vandringshinder och övrig fiskevård ingick i 

programmet. Hallandträffen genomfördes i Rydöbruk under värdskap av Sandsjöns Fvof. Utöver 

en presentation av föreningens förvaltningsarbete gav Thomas Abrahamsson och Kjell Ideskär en 

uttömmande beskrivning av möjligheterna i iFiskes system. Sammanfattningsvis var samtliga 

rådslagsmöten välbesökta och präglades av bra stämning och goda diskussioner.        
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Riskanalys för signalkräfta 
        

Processen kring hanteringsprogrammet för signalkräfta startades upp i slutet av förra året. 

Ullrika Sahlin vid Lunds Universitet ansvarar på uppdrag av HaV för att ta fram den riskanalys 

som ska utgöra grunden för utformningen av hanteringsprogrammet. Ett första utkast till 

riskanalys var ute på remiss i slutet av januari.  

 

I remissvaret betonade vi vår ståndpunkt att riskanalysen ska bana väg för ett 

hanteringsprogram som lever upp till regeringens och myndigheternas utfästelser om att 

signalkräftan, trots listningen, får ett fullgott undantag och även fortsättningsvis kommer att 

kunna nyttjas och utvecklas som den synnerligen betydelsefulla kommersiella och kulturella 

resurs den är för landsbygdens enskilda fiskerättsägare och företagare idag. EU-förordningen 

får inte bli en förevändning för att försvåra och begränsa fiske och handel med signalkräftor. Vi 

framförde att nuvarande svenska bestämmelser (hanteringsåtgärder) i grunden är fullt 

tillräckliga samt att kraftsamlingen för att skydda flodkräftan i huvudsak måste riktas på 

information och efterlevnad av befintliga regler, samt en översyn av det allmänna fisket i 

Vättern. I begreppet nuvarande hanteringsåtgärder räknar vi inte in ett eventuellt stopp för 

förstärkningsutsättningar i legala signalkräftavatten. För att hanteringsprogrammet ska vinna 

acceptans och förståelse hos fiskevattenägare måste det finnas dispensmöjligheter att 

förstärka legala signalkräftabestånd, inte minst om bestånden drabbats av någon miljöincident.  

 

Beträffande analysutkastets avsnitt om rätten till kräftfiske och beskrivningen av 

kräftfiskenäringen var detta ofullständig och delvis missvisande. Avsnitten gav ingen rättvis bild 

av signalkräftans stora betydelse för svensk landsbygd och landsbygdsföretagande och en 

felaktig bild av den ägarrättsliga plattformen. Vi levererade därför förslag till ny utformning av 

dessa avsnitt och betonade att det är stora landsbygdsvärden som står på spel till följd av 

signalkräftans listning. Svensk kräftnäring är långt mycket mer än det licensierade yrkesfisket 

på allmänt vatten i de stora sjöarna. Hela vårt yttrande kan läsas under fliken näringspolitik – 

remissyttranden 2017 på vår hemsida. 

 

Den färdiga riskanalysen och ett första utkast till hanteringsprogram för signalkräftan ska 

presenteras och diskuteras vid möte med rådgivande gruppen för insjökräftor på Havs- och 

vattenmyndigheten den 31 maj. Hanteringsprogrammet måste vara klart senast i början av 2018. 

 

Remiss – För Sveriges landsbygder 
 

Den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande För Sveriges landsbygder – en 

sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd har varit ute på remiss i början av 

året.   

 

I förbundets remissyttrande tycker vi generellt att de 75 förslag som kommittén lägger fram är 

bra åtgärder för landsbygden förutsatt att de genomförs i ett samlat paket. Vi tycker det är 

särskilt glädjande att kommittén lägger ett förslag om ett reformerat strandskydd. Förslaget 

om att regeringen ska säkerställa att reformeringen av strandskyddsbestämmelserna i 

landsbygderna får avsedd effekt är emellertid vagt och det är svårt att uttolka den konkreta 

innebörden av förslaget. Vi konstaterar utifrån bland annat detta att det saknas en hel del för 

att vända trenden och skapa en ljusare framtid för landsbygden och dess näringsverksamhet. 

 

  

 



  
I flera avsnitt av betänkandet poängteras de betydelsefulla produktionsvärden som finns på 

landsbygden. Trots detta lyser skarpa förslag för att underlätta utvecklingen av de gröna och 

blå näringarna med sin frånvaro. Utredningen slår även fast vikten av att äganderätten 

respekteras men tyvärr återspeglas inte heller denna hållning i några konkreta förslag.  
 

Det vi framförallt saknar är skarpa förslag på reformering av strandskyddsbestämmelserna för 

att främja utvecklingen av småskalig gårdsbaserad fisketurism på landsbygden. Vi saknar också 

förslag och ambitioner att implementera en nödvändig lokal förvaltningsmodell för kustens och 

skärgårdarnas enskilda fiskevatten. Vi har tidigare lyft fram och utvecklat dessa båda 

avgörande faktorer som begränsar förutsättningarna att utveckla näringsverksamhet kring 

landsbygdens enskilda fiskevatten som produktionsmedel i en skrivelse till landsbygdskommittén. 
 

I övrigt saknar vi Lantmäteriet på den lista över myndigheter som förväntas få skärpt och aktiv 

närvaro på landsbygden samt ett landsbygdspolitiskt ansvar inskrivet i sin instruktion. 

Lantmäteriet lider av en allvarlig kompetensutarmning och personalbrist med konsekvens att 

fiskerättsliga förrättningar hanteras bristfälligt och att servicen till landsbygdens fiskerätts- 

och markägare nu raseras i allt snabbare takt. Vi betonar att en fungerande 

Lantmäterimyndighet är av avgörande betydelse för landsbygdens gröna och blå näringar.    
 

Vi noterar också att förslaget om centra för regional och landsbygdsekonomisk forskning syftar 

till att få till stånd en bättre landsbygdsanalytisk förmåga. Vi hoppas att medvetenheten är stor 

hos kommittén om behovet av kompetensutveckling om landsbygdens förutsättningar, i 

synnerhet den svenska fiskerättsliga plattformen och dess betydelse för fiskerinäringarna på 

landsbygden. Kompetensbehovet är mycket stort hos departement och myndigheter på alla 

nivåer. 
 

Hela förbundets yttrande över landsbygdskommitténs förslag hittar ni under fliken 

näringspolitik – remissyttranden 2017 på vår hemsida. 

 

Remiss – Åtgärdsprogram för mal 
 

Länsstyrelsen i Södermanland har under januari, som ansvarigt län, remitterat ett förslag till 

åtgärdsprogram för mal 2017 – 2021. Det är HaV som slutligen fastställer programmet. 
 

I vårt remissyttrande konstaterar vi att malen är på frammarsch och att beståndssituationen 

får betecknas som god. Detta styrks av åtgärdsprogrammets faktaavsnitt men framförallt av 

rapporter vid kontinuerliga kontakter med fiskevårdsområdesföreningar m.fl. förvaltare av 

befintliga vatten som hyser mal. Den rådande klimattrenden gynnar malen och arten kan inte 

längre anses som hotad i vatten där den är väl etablerad.  
 

Enligt vår uppfattning börjar vi nu närma oss att uppfylla åtgärdsprogrammets vision om att 

malen ska ha gynnsam bevarandestatus och det ska inte längre finnas skäl att ha den på 

rödlistan. Det är därför hög tid att påbörja arbetet med att växla över till och skapa 

förutsättningar för en situation där fiskevårdsområdesföreningar och övriga förvaltare av 

fiskevatten får ett större ansvar för den lokala förvaltningen av mal i sina vatten. Ett sådant 

ansvar utesluter inte, utan förutsätter istället, ett fortsatt gott samarbete med myndigheter 

och forskare. Vi föreslår därför att programmet kompletteras med åtgärder som stimulerar en 

övergång till normaliserade förhållanden för malen inom ramen för en sedvanlig lokal 

fiskevattenförvaltning. Som konkret åtgärd föreslår vi ett pilotprojekt inom ramen för vilket 

  

 



en lokal malförvaltning som inkluderar en begränsad upplåtelse av sportfiske efter mal utprovas. 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har redan i samarbete med Möckelns Fvof tagit fram och 

förankrat ett förslag till ett sådant pilotprojekt där bland annat intäkterna från upplåtelsen är 

tänkt att öronmärks för malfiskevård. Genomförandet förutsätter en dispens från förbudet att 

fiska mal. Som kuriosa kan nämnas att Möckelns Fvof på eget initiativ fredade malen flera år 

innan den blev fridlyst i fiskerilagstiftningen. Ett bevis så gott som något att fiskerättsägare på 

ett mycket bra sätt kan tackla ansvaret för den lokala förvaltningen av sina fiskevatten. 

 

Remiss – Kunskapssammanställning vattenbruksteknik 

 

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har forskare på Göteborgs Universitet och vid SLU 

tagit fram en rapport som ska ge en kunskapssammanställning om svensk vattenbruksteknik. 

Utkastet till rapporten Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige – 

odlingssystem, odlingsarter och foder remissbehandlades i början av året. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbunds sammanfattande synpunkter på rapportutkastet var det på 

det hela taget ger en god överblick av svenskt vattenbruk och vattenbruksteknik. Vi saknade 

emellertid en fullgod beskrivning av de nödvändiga ägarrättsliga förutsättningarna och 

förankringsprocesserna vid etablering av vattenbruk i eller i anslutning till enskilt ägda 

naturvatten. En annan stor brist är att odling av utsättningsfisk för fiskevårdsändamål och 

sportfiske överhuvudtaget inte behandlas i rapporten. Den småskaliga odlingsverksamheten på 

landsbygden, ofta integrerad i annan verksamhet såsom exempelvis fiske/landsbygdsturism och 

gårdsrestauranger, och vilken genererar många arbetstillfällen, synliggörs inte heller i rapporten. 

 

Remiss – En gymnasieutbildning för alla 

 

Sveriges fiskevattenägareförbund har även ingivit ett kort yttrande till 

Utbildningsdepartementet rörande gymnasieutredningen En gymnasieutbildning för alla (SOU 

2016:77). 

 

Vårt yttrande fokuserar på en regeringsredovisning som är kopplad till gymnasieutredningen och 

där Skolverket rekommenderar att det inte skapas en egen inriktning för naturturismen på 

Naturbruksprogrammet.  

 

Vi avstyrker Skolverkets rekommendation. Naturturismen, i vilken fisketurismen är en viktig del, 

är en starkt växande näringsgren på landsbygden med stor potential. En växande modern 

landsbygdsnäring, som för övrigt regeringen har tydliga intensioner att vilja stärka, behöver 

självfallet en god kunskapsförsörjning. Det finns behov hos arbetslivet av naturturismutbildning 

och det finns dessutom ett klart intresse hos ungdomar att genomgå denna utbildning. Det är för 

oss självklart och naturligt att Naturbruksprogrammet ska erbjuda en egen inriktning för 

naturturismen.  

 

Möten med Nationella Vattenbruksrådet 
 

I slutet av januari samlades det nationella vattenbruksrådet på Arlanda. Mötet var det sista för 

rådet som hädanefter istället kommer att benämnas Nationella referensgruppen för vattenbruk. 

Detta då Jordbruksverket har gjort en strukturell förändring av och namnbyte på alla sina 

samrådsgrupper. På mötet gavs information om smittskyddsläget i allmänhet och för sjukdoms- 

 

    



 

situationen för Östersjölaxen i synnerhet där en omfattande laxdöd uppmärksammats i flera 

älvar. Aktuell information i övrigt förmedlades från Jordbruksverket och flera av vattenbrukets 

organisationer. Näringsdepartementet informerade om den förestående livsmedelsstrategin vilken 

förväntades ha öronmärkta medel för vattenbrukets utveckling. 

 

Så visade sig vara fallet. I ett åtgärdspaket kopplat till livsmedelsstrategin uppdrar regeringen åt 

Jordbruksverket att genomföra åtgärder i Handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk. 

Jordbruksverket får för uppdragets genomförande 14 miljoner under åren 2017 – 2019. 

 

Vid ett uppföljande möte med den nationella referensgruppen för vattenbruk i slutet av mars 

diskuterades ramarna för hur den budget som tilldelats vattenbruket kan användas och vilka 

åtgärder som ska prioriteras under 2017. Jordbruksverket kommer att göra en utlysning under 

april där organisationer m.fl. kan ansöka om medel för att genomföra projekt under 2017. 

Utlysningar av medel planeras sedan även för 2018 och 2019.  

 

Möte med rådgivande gruppen för fritidsfiske & fisketurism 
 

I början av februari hölls möte med rådgivande gruppen för fritidsfiske och fisketurism. Havs- 

och vattenmyndigheten var på ett förtjänstfullt sätt mötesvärd och flera intressanta ämnen var 

på agendan. Bland annat diskuterades EU-regleringen av fritidsfisket på torsk i Öresund, det 

pågående arbetet inom svensk laxförvaltning samt HaVs färdplan för nationell fiskförvaltning 

samt pågående översyner av föreskrifter. SLU redovisade arbetet med att ta fram 

förvaltningsmål för nationella bestånd och Jordbruksverket informerade om läget för 

årsrapporten om fritidsfiske och fisketurism.  

 

Denna årliga rapporten över fritidsfiskets och fisketurismens utveckling i Sverige är nu klar. 

Årets rapport fokuserar på målen för förvaltning och fiskevård i den nationella fritidsfiske och 

fisketurismstrategin. I Sveriges Fiskevattenägareförbunds bidrag till rapporten lyfter vi fram 

vår nya inspirationsskrift om praktisk fiskevård i fiskevårdsområdet och vår nya riktprislista för 

fiskekort. Rapporten ”Så utvecklar vi svenskt fritidsfiske och fisketurism – årsrapport 2016” kan 

laddas ned från Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se under flik landsbygd och fiske 

– branscher och företagande – fritidsfiske & fisketurism – Utveckling av fritidsfisket och 

fisketurismen 2016.  

 

Fritidsfisket växer 
 

Havs- och vattenmyndigheten presenterade i början av mars den nya officiella statistiken om 

fritidsfisket som tagit fram via SCB. Till grund för statistiken ligger enkätundersökningar 2013 – 

2015.  

 

Statistiken visar att det är ca 1,6 miljoner svenskar i åldern 16 – 80 som fritidsfiskar där andelen 

kvinnor utgör ca 0,5 miljoner. Till denna fritidsfiskeskara ska även läggas barn och ca 800 000 

besökande turister från andra länder. Det sammanlagda antalet fiskedagar ligger i intervallet 11,2 

– 15 miljoner dagar per år. Vanligast är fisket i sjöar och vattendrag (8 – 11 miljoner fiskedagar 

per år). Den sammanlagda fångsten som behölls vid fisket skattas till att ligga i intervallet 9 700 – 

12 700 ton för handredskapsfisket och i intervallet 4 000 – 5 600 ton för det fritidsfiske som 

bedrivs med passiva redskap.   

 
 

 

http://www.jordbruksverket.se/


 

Fritidsfiskets sammantagna utgifter för förbrukningsmaterial i form av redskap, fiskekort, resor, 

fiskeguider, mat och logi under åren 2013 - 2015 varierande mellan 2,6 – 3,6 miljarder kronor per 

år. Utgifter för mer långsiktiga investeringar i båtar och dyrare redskap varierade mellan 4,8 – 

11,3 miljarder per år. De sammanlagda utgifterna för kortsiktiga och långsiktiga utgifter under 

åren 2013 – 2015 varierade följaktligen mellan 7,5 – 14,9 miljarder kronor per år.  

 

Förbundets nya riktprislista för fiskekort 
 

Oberoende av vilken av omsättningssiffrorna man väljer att jämföra med i den nya studien över 

fritidsfisket så utgör fiskekorten en marginell del av utgifterna. Studien stärker alltså ytterligare 

argumenten för rejält höjda fiskekortspriser. Fiskevattenresursen som utgör grunden för hela 

verksamheten är värd betydligt mycket mer. 

 

 
 

Det finns nu ett verktyg för att vända utvecklingen mot mer sunda och ändamålsenliga 

fiskekortpriser. Förbundets nya rekommendation över fiskekortspriser var klar i början av året 

och mejlades ut till Er medlemmar i mitten av januari. Riktprislistan går också att ladda ned från 

förbundets hemsida, www.vattenagarna.se  Vi hoppas att den kommer till flitig användning. 

  

Inspirationsskriften om praktisk fiskevård   
 

Förbundets nya skrift Praktisk fiskevård i fiskevårdsområdet – Idéer för inspiration mejlades ut 

till medlemmarna i början av året. Om ni har missat utskicket går inspirationsskriften att ladda 

ner från vår hemsida. 

 

  

 

    

http://www.vattenagarna.se/


Inspirationsskriften innehåller reportage och faktatexter om fiskevårdsåtgärder som kan vara 

aktuella i enskilt förvaltade sjöar och vattendrag.   
 

 
 

Kräftdatabasen i drift   
 

I dagarna har SLU driftsatt sin kräftdatabas live på webben. Adressen till databasen är 

www.slu.se/kraftdatabasen Här hittar man grundläggande data från kräftprovfisken i olika delar 

av landet. För att kunna logga in och få fördjupad information om resultaten från dessa 

provfisken samt för att kunna ta del av information om kräftförekomster och 

kräftpestförklarade vatten måste man skaffa sig ett personligt lösenord. Lösenordet som är 

knutet till den egna mailadressen erhåller man efter en förfrågan till kraftdatabasen@slu.se i 

vilken man även anger skälet till varför man vill komma åt kräftdata. 

 

Förbundets nationella fiskevattenägarekonferens  
 

Planeringen av Sveriges fiskevattenägareförbunds nationella konferens fortgår. Det är nu spikat 

att konferensen hålls den 22 – 23 november på Arbetets Museum i Norrköping. Arbetets 

Museum ligger omslutet av vatten på Laxholmen mitt i det gamla vackra och unika 

industrilandskapet i Motala Ström. 
 

Titeln för fiskevattenägarekonferens är Fiskerättens värde och utvecklingspotential. 

Konferensen kommer att innehålla olika temablock som är relevanta och användbara för 

fiskevårdsområdesföreningar och övriga ägare och förvaltare av enskilda fiskevatten. Dessa 

temablock är fiskerättens värde, fiskevattnets utvecklingspotential för landsbygdsnäringar, 

förvaltning av fiskevatten, fisketillsyn och fiskebrott, fiskeribiologi och praktisk fiskevård. 
 

Detaljplaneringen av programmet pågår nu för fullt och inbjudan till konferensen med 

anmälningsuppgifter kommer att gå ut senare i vår. Vi ser fram mot en intressant konferens där 

dessutom landets fiskerättsägare får möjlighet att träffas under trevliga former. Vi hoppas på 

en god uppslutning både från våra medlemsföreningar och övriga medlemmar. Notera redan nu 

konferensdagarna i almanackan.   

 

 Riksförbundsstämman 2017 

 

Årets riksförbundsstämma hålls i form av arbetsstämma tisdagen den 23 maj i Kungliga Skogs- 

och lantbruksakademins (KSLA) lokaler i Stockholm.  

 

http://www.slu.se/kraftdatabasen
mailto:kraftdatabasen@slu.se


 

Till sist  
 

Den glittrande mörten väcker kanske mest glädje då den på nytt konstateras föröka sig i vatten 

som varit drabbade av försurning. Nåväl, arten är också åtråvärd som agn i kräftfisketider och 

inte minst på vintern då det ska anglas eller ismetas gädda. Men låt oss lyfta blicken och även ge 

denna inhemskt allmänt förekommande karpfisk en plats på tallrikarna i våra folkhushåll. Det 

finns ingen anledning att ”gå över ån efter vatten” och inhandla odlade asiatiska fiskarter som 

transporteras över hela jordklotet (även om miljöorganisationernas konsumentlistor förordar 

detta). Här serveras ett recept på gravad mört som hämtats från Marthaförbundet i Finland. 

Marthaförbundet jobbar för att höja medvetenheten och kunskapen om inhemsk och hållbart 

fiskad fisk. Om någon undrar, nej då jag har inte gått bananas – jag är ”gravallvarlig”.   
 

Gravad mört 
Ingredienser    
 

1 kg rå mörtfilé med skinn    3 dillkvistar   

¾  dl salt     1 ½  msk krossad vitpeppar  

¾ dl socker    

 
Bättre en mört på tallriken än…… 

Gör så här : 
 

Gnid in fisken med salt och socker, strö över vitpeppar och dill. Täck in med plast eller lägg två 

filéer med köttsidan mot varandra. Lägg i en påse som förvaras i kylen. Vänd en gång per dygn om 

du har flera filéer Grava minst ett dygn. Hållbarhetstid: gravad fisk håller sig 3 – 4 dagar i 

kylskåp och 1 – 2 månader i frysbox. Innan gravning – frys in fisken i ett dygn (-18°C) för att 

förhindra eventuella parasiter att sprida sig. 
 

 

Härliga vårhälsningar !  
 

Thomas Lennartsson 
 

Förbundsdirektör 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga 

Tel. 0702-708324 

Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se 

Hemsida. www.vattenagarna.se 
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