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HENRIK ASPEGREN är ordförande för VA-teknik Södras styrgrupp, VD i Sweden Water Research AB och
adjungerad professor vid Lunds Tekniska Högskola. Han har arbetat med VA-frågor i över 30 år på en rad
chefspositioner (VAverket Malmö och VA SYD) och har där haft möjlighet att medverka i en tid då de
kommunala vattentjänsterna har förändrats från att har varit en specialiserad lokal kommunal angelägenhet
till att organiseras i regionala samarbeten med ett bredare uppdrag där vatten ses som en begränsad resurs
som vi alla måste hushålla med. Henrik har forskningsfokus på hur det urbana vattensystemet ska förändras
för att skapa vattenkloka städer.
KARIN JÖNSSON är docent i VA-teknik på LTH och arbetar både med forskning, utveckling och
undervisning, ofta i nära samarbete med vattentjänstbolag och företag. Hennes forskning fokuserar främst
på processer för avancerad kommunal avloppsvattenrening, men hon bedriver även forskning inom t ex
vatten i ett större urbant infrastrukturperspektiv. Karin tog över som klusterledare för VA-teknik Södra i
december 2014.

PÄR GUSTAFSSON är avdelningschef för avloppsreningsavdelningen på NSVA. Han började sin VA-bana
som processingenjör. Han menar att VA-branschen är oerhört spännande då den står inför många utmaningar för att klara dagens krav och förväntningar såväl som framtida problem och frågeställningar.

KARIN VAN DER SALM är vd för Gryaab AB sedan 2017. Hon har varit Svenskt Vattens expert i
Betänkande av biogasmarknadsutredningen. Karin har lång erfarenhet inom process- och energibranschen
innan hon 2013 tog steget till VA. Hon bidrar till VA-teknik Södra genom sin förmåga att från en
helhetsbild tekniskt och ekonomiskt bedöma risk och nytta av investeringar, innovation och utveckling.
Idag sitter hon i expertgruppen Hållbar och cirkulär VA inom Svenskt Vatten.

ANN RANE är vattenstrateg i Mölndals stad. Ann samordnar arbete inom vattenförvaltning internt och i
samverkan med andra. Exempel är plan och skydd för säker vattenförsörjning, åtgärdsplan inom vattenförvaltning, lokala åtgärdsprogram samt åtgärder för klimatanpassning och att nå MKN för vatten. Medlem i
DRIK sedan 2021. Förflutet som VA-chef i Mölndal i 7,5 år och 12,5 år med vatten i fokus vid Länsstyrelsen
Västra Götaland. Min yrkesbana leds av ett hållbart samhälle med vatten som livsviktig resurs.

ANNA MARIA SUNDIN är utvecklingsingenjör på Uppsala vatten. Hon har 20 års erfarenhet av avloppsfrågor och inledde sin karriär som processingenjör på Käppalaförbundet. Anna Maria har också erfarenhet
från myndighetsrollen efter några år på Naturvårdsverket. Uppsala är en expansiv region med behov av
utökad spillvattenkapacitet och stora möjligheter att bidra till utveckling av framtidens VA-system. Anna
Maria arbetar med strategiska utredningar och utvecklingsprojekt inom spillvattenområdet.
Anna Maria har tidigare varit ordförande i Mälardalsklustrets styrgrupp och är sedan januari 2021 medlem
i Svenskt vatten avloppskommitté (VAK).

