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C I R C U L A R  W A T E R  C H A L L E N G E  

Mellanrapport	no	3	
 
Projektet har under slutet av mars, april och in i maj månad fokuserat på fältstudier och rapport-
skrivning. Vi har kan redan se några tidiga projektresultat, t ex hur Wikströms Fisk på Möja använder 
renat avloppsvatten i sina WC,  och hur Skärgårdsstiftelsen samlar aktörer inom hela skärgården för 
att finna och sprida bra toalösningar ute på skärgårdsöar (projektnamn ”Waterloop”).

Uppsatser	
Sheryl och Signe lade fram sin uppsats 
(gemensamt om Möja) fredag 3 maj på 
Uppsala universitet. Det gick bra! 
Tea lägger fram sin uppsats "From linear to 
circular water management - A case study of 
Sandön/Sandhamn” på KTH den 10 juni. 

Lotta har gjort en avloppsstudie på Kökar som 
en del av Annas arbete och är nu i 
Mocambique. Hon och jag gjorde ett första 
besök på Örö den 25 april. 
Anna är på Kökar just nu och skriver. 

Liubov skriver på sin uppsats om Oaxen, jag 
vet inte vilket datum hon ska lägga fram den. 

Ny	student	
Vi har fått en sjunde student: Simon Solaro 
från École d’Ingénieurs http://www.epf.fr/. 
Han gör en 26 veckors internship på KTH som 
avslutning på sin masterexamen. 

	
Anders undervisar Simon 

Simon har följande uppgifter: 

- göra en studie av Korpo VA-situation och 
möjligheter till cirkulärt vattenbruk 

- läsa alla rapporter och sammanfatta vad vi 
har sett, lärt och skulle kunna göra. Om så 
behövs, har han tid att komplettera studierna 
(t ex vattenprover på Torsholma) 
- hjälpa Anders och mig att förbereda höstens 
återkoppling av fakta och ideer till öborna. 

ArcGIS	
Tack Lewis för kursen i ArcGIS den 8 april! 

	
Media	
SVT 1 sänder den 14 maj ett reportage om 
vårt projekt där de visar hur Wikströms Fisk på 
Möja använder renat vatten från renings-
verket. Det blir korta morgonsändningar om 
detta varje halvtimme med början kl 07:05, 
samt ett något längre avsnitt (2 min 50 sek) kl 
18:33. 
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