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Nyhetsbrev för juni 2021 
 
 

Redaktionen önskar er alla en riktigt glad midsommar  
 
 
OBS! PLANERINGSDAGARNA 2021 BLIR PÅ PLATS  
OCH MED NYA DATUM: 11 och 12 november, förmöte 
8 november 
Goda nyheter! Samhället öppnar upp i höst och vi kör 
planeringsdagar på Margretetorp. De flyttas därmed från augusti 
till 11 och 12 november, med digitalt förmöte 8 november 

Viktigt: Vi skickar ut kallelse/inbjudan via e-post, så håll 
koll i inboxen. Men spara dagarna i din kalender redan nu.  
Vi startar torsdag 11 november kl 11.30 och avslutar fredag 
12 november kl 14.00. 
Det digitala förmötet som är öppet för alla intresserade med 
presentationer från VA-teknik Södras  verksamhet äger rum 
den 8 november kl 13-16. 
 
Vi träffas på Margretetorp. Välkommen! 
 
 
**************************************************************************** 
 
Väl genomförda halvtidsseminarier av Alexander Betsholtz (Aktivt 
kol) och Simon Gidstedt (Membran och aktivt kol). Tack till alla som 
följde dem online! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**************************************************************************** 
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Vi gratulerar årets vinnare av Svenskt Vattens pris 
för bästa examensarbete inom VA-området: 
Lauren Dell, LTH 
Lauren blev en av två prisvinnare med sitt arbete Yield of bromate 
from ozonated wastewater and the potential for biological reduction 
of bromate in wastewater in Sweden.  
Läs mer om prisvinnarens arbete på Svenskt Vattens hemsida. 
 
 
 
 
**************************************************************************** 
 
KOMMANDE EVENTS 
 
Vattenstämman 2021 
Vattenstämman genomförs digitalt 21-22 september 2021 tillsammans med 
värdkommun Uppsala Vatten.  
Anmälan är nu öppen, du hittar den här med detaljerat program. 
 
 
NORDIWA 28 september – 1 oktober 
FIWA, DANVA, Norsk Vann, Samorka och Svenskt Vatten bjuder in till digital konferens och 
utställning. Mer information hittar du här.  
 
 
Öppet seminarium den 7 oktober: Hur påverkar vi 
vattenanvändningen? - Piska eller morot 
Torsdagen den 7 oktober kl 13.00-16.30 kommer LU Water* att anordna 
ett öppet seminarium med den preliminära titeln: "Hur påverkar vi 
vattenanvändningen? - Piska eller morot". Under seminariet kommer det 
bl a att diskuteras hur VA-taxan påverkar vattenanvändningen, hur vi 
informerar vattenanvändarna att minska sin vattenkonsumtion, hur 
människor gör sina val, juridiska aspekter samt användning av IT för 
smart vattenanvändning. 
 
Troligtvis blir seminariet i s k hybridformat, d v s det kommer att finnas möjlighet att medverka 
både på plats och digitalt. Mer information samt möjlighet att anmäla sig kommer efter 
sommaren, men reservera tiden i din kalender redan nu! 
 
* LU Water är ett tvärvetenskapligt tematiskt samarbete om vatten inom Lunds universitet https://www.water.lu.se/ och är en samarbetspartner 
för VA-teknik Södra. 
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PUBLIKATIONER 

Antologin om ekostaden Augustenborg i Malmö nu 
på engelska! 
Här hittar du den nypublicerade, engelska versionen. Och för er som 
missade den svenska, kommer här en favorit i repris.  

 

 

 

Doktorand Ellen Edefell intervjuades i dansk branschtidning 

“We cross country boarders during the pandemic. Our PhD student Ellen Edefell describes her 
research about pharmaceutical residues in wastewater and her incentives in the Danish trade 
publication Spildevand.” Här kan du läsa artikeln, du hitter den på sidan 59 (den är på danska). 
Ytterligare en chans att öva på din danska hittar du på sidan 25 där det finns en intressant 
artikel med titeln Hvorfor skal vi bekymre os om mikroforureningar i Spildevandet? som bl a 
Jes la Cour Jansen – VA-teknik Södras första klusterledare – och Jakob Kragh Andersen från 
EnviDan står bakom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************* 
PROCESSBÄNKEN- NYA DATUM 
Den nya kursen ’Processoptimering på avloppsreningsverk’ startar januari 2022. På vår 
hemsida kan du läsa allt om det spännande upplägget: 

Processbänken – VA-Teknik Södra (va-tekniksodra.se) 

 
 
************************************************************************* 
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VATTENFORSKARSKOLAN 
Anmäl dig till höstens kurser! 

• Membrane Technology – 6-10 september. Kursledare: Professor Frank Lipnizki, Lunds 
universitet. 

•  Sampling and Measurements in Urban Water Engineering – 12-14 oktober. Kursledare: 
Annelie Hedström, LTU  

• Risk Analysis and Risk Management – 3 november och 9 december samt någon dag 
däremellan. Kursen leds från Chalmers. 

Mer information om kurserna hittar du här. 

 
************************************************************************* 

TIDIGARE KONFERENSER 
IWA Digital World Water Congress 24 maj- 4 juni 
Jennifer Ekholm är doktorand vid avdelningen för Vatten 
Miljö Teknik, forskningstema Processteknik för 
avloppsvattenrening, på Chalmers. 1 juni, under IWA 
Digital World Water Congress höll hon i presentationen 
“Full-scale start-up of two aerobic granular sludge reactors 
for treatment of municipal wastewater”.  
 
 
 
************************************************************************* 
VI TIPSAR! 

Naturvårdsverket med nya utlysningar 

Ett tema som är särskilt intressant för oss är ”Användning av avloppsvatten 
som resurs”. Naturvårdsverket skriver att utlysningarna är ett utmärkt tillfälle 
att sammanfatta svenska och internationella projekt och erfarenheter, så att 
nya vägar för avloppshantering blir synliga för myndigheter och 
beslutsfattare.  

Utlysning av forskningsmedel till syntesanalyser om avloppsvatten och 
övergödning - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) 
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