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 Vattenrådssamordnare: JONAS JOHANSSON                             Telefon                              E-mail 
                             Tekniska förvaltningen                     046-35 68 50                      Jonas.Johansson@lund.se 
                                Byggmästaregatan 4, 222 37 LUND  

Minnesanteckningar från möte med dagvattengruppen 
 
Datum, tid och plats 
2013-05-24, ca kl 10:00-11:45, Kommunhuset Lomma  
 
Närvarande 
Urban Linse    Lomma kommun 
Helena Björn   Lomma kommun 
Per Nilsson   Lomma kommun 
Christian Wintenby  Lunds kommun 
Marie-Louise Folkesson  Staffanstorps kommun 
Patrik Nilsson   VA-SYD 
Jonas Johansson   Höje å vattenråd 
 
Förhinder 
Ralph Hargemyr  Staffanstorps kommun 
 
Minnesanteckningar 
Politikermötet 
Helena redogör kort för politikermötet i Lund i början i slutet av april. Politikerna ställde sig 
positiva till det utskickade förslaget. Jonas skickar ut minnesanteckningarna från mötet. 
 
Följande frågor diskuterades 

- Vad som är originalfiler. 
- Finansiering av åtgärder, Svenskt vatten, juridiska utredningar m m. 
- Råbysjön och dagvattenutsläppen från östra Lund m m. Christian kollar hur arbetet 

med Råbysjön går. 
- Gränser för upphandling av konsulttjänster 
- Hur åtgärdsprojekten ska bedrivas 
- Beställning av konsultjobb.  Det är fyra projekt som ska beställas. 
- Eventuellt behov av juristhjälp 

 
Gruppen beslutar att tillfråga Ekologgruppen angående offert på en tilläggsbeställning till 
Höjeåprojektet II etapp 3 för projekten vid Dynnbäcken, Statoil, och kulvertutloppen öster om 
Lund. 
 
Ekologgruppen 
Ekologgruppen behöver bokas in för ett möte innan semestern. Helena kollar med 
Ekologgruppen om de har möjlighet att åta sig konsultarbetet med de olika projekten.  
 



              

Patrik kollar upp vad Ramböll har tagit fram i form av förslag som berör dagvattenutsläppen 
från östra Lund. 
 
Dynnbäcken 
Kort diskussion om pumpstationen i Staffanstorp. Ekologgruppen har jobbat med 
Dynnbäcken tidigare men projektet har inte kommit vidare p g a att andra projekt prioriterats 
före. 
 
Filhantering 
Finns behov av en dropbox för ”originaldokument”, Per och Helena kollar upp detta. (Jonas 
har kollat upp möjligheterna att använda vattenrådets hemsida vilket verkar vara möjligt). 
 
Inför stämman i HVR 
Namn på tjänstemän och förslag till ordförande stäms av. 
 
Ladugårdsmarken 
Jonas var kallad till TNAU i Lund för att redogöra för projektet på Ladugårdsmarken norr om 
Lund. TNAU ställde sig positivt till projektet. Definitivt beslut av TN på augustimötet. 
 
KSAU Lund 
Jonas var och informerade på KS AU i Lund om vattenarbetet. Mats Helmfrid vill att KS i 
kommunerna ska bli inbjudna till möte i början av hösten till angående fortsättningen på 
Dagvattengruppen/Höjeåprojektet. 
 
Återkoppling till dikningsföretagen  
Någon form av återkoppling till dikningsföretagen behöver göras under hösten. 
 
Ordning och reda 
Helena mailar ut lista med mobilnummer. 
Nästa möte bestäms till 17/6 kl 15:00 i Lund, lokal Västra station NORR. 
 
 
 
  
 
Jonas Johansson 
Vattenrådssamordnare Höje å vattenråd 
 
 
 
 
 
   


