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Ny medlem i VA-teknik Södra 
Lidköping är sedan maj 2018 medlem i VA-teknik Södra. Kommunen 

levererar dricksvatten även till Vara och Grästorps kommuner. I dagsläget 

projekteras för en byggnation av Ängens avloppsreningsverk med ett 

cirkulärt kretslopp och tekniker som Bio-P, läkemedelsrening med 

ozonering samt fosforåtervinning ur rejektvattenströmmen.  

 

 

Soroush Saheb Alam har disputerat 
Fredagen den 8 juni 2018 försvarade Soroush Saheb 

Alam sin doktorsavhandling med titeln ”From bioanode 

to biocathode. Toward a better understanding of the 

effects of storage, starvation and potential change on 

biological electrodes”. Avhandlingen kan laddas ned 

här. 

 

 

 

 

 

Ny doktorand på VA-teknik Södra 
Simon Gidstedt är sedan mitten av maj anställd som doktorand vid 

Sweden Water Research, med placering på LTH. Han kommer att vara 

verksam inom projektet Less is More och bl.a. arbeta med 

pilotanläggningen i Svedala. 

 

 

 

Sabina Karacic presenterade sin 

licentiatavhandling 
Sabina Karacic presenterade 28/5 sin licentiatavhandling "Microbially 

induced concrete degradation in subsea tunnels – Community structure of 

biofilms from sprayed reinforced concrete in the Oslofjord tunnel" på 

Chalmers. Opponent var Alexandra Bertron, professor vid Institut 

national des sciences appliquées de Toulouse. Läs mer här. 
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Karin Björklund höll sin docentföreläsning 

Karin Björklund höll den 4/6 sin docentföreläsning "Organic pollutants in 

urban runoff: from emitting sources to treatment methods" på Chalmers. 

Karin blir docent i Hållbara dagvattensystem och mer om hennes forskning 

går att läsa här. 

 

 

VA-teknik Södra deltog på 

Vattenstämman i Helsingborg 

Den 22–23 maj deltog VA-teknik Södra med en 

monter på Vattenstämman i Helsingborg. Dessutom 

bidrog flera av VA-teknik Södras medlemmar med 

presentationer och diskussioner. De 700 besökarna 

på stämman kunde ta del av föredrag, delta i 

diskussioner, mingla med branschfolk och politiker 

samt besöka montrar i utställningshallen. 

Stämningen var god och nu ser alla fram emot att besöka nästa års 

Vattenstämma. Den hålls i vattenstaden Örebro 14–15 maj 2019. Tag 

gärna del av foton, filmer och annat material från årets stämma här.  

 

 

Publikationer 
• Stenström, F. and Jansen, J. la Cour. (2017) Impact on nitrifiers of full-scale 

bioaugmentation. Water Science & Technology, Vol 76 (11) pp 3079-3085. 

 
 

 

 

     B O K A  R E D A N  N U 

VA-teknik Södras  

Planeringsdagar 

8–9 maj 2019  

på Margretetorps 

Gästgifvaregård 

 

 

 
 

 
Foto: Salar Haghighatafshar  

Ann Moen och Karin Jönsson i 

VA-teknik Södras monter. 
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