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1. Minnesanteckningar
Inga synpunkter på föregående mötesanteckningar
2. Projektet
Ekologgruppens offert
Inga direkta synpunkter på Ekologgruppens offert som bedöms vara rimlig och ligger inom
ramen för tillgänglig budget. Beställningen görs som en tilläggsbeställning till upphandlingen
av Höjeåprojektet II etapp 3.
Höjebromölla
Länsstyrelsen har varit ute och tittat på projektet som beräknas kosta knappt 300 tkr, 90 tkr är
sökt i miljöinvesteringsstöd från Länsstyrelsen. Samråd med Trafikverket är nödvändigt.

3. Övrigt
Samarbetsavtal och ekonomi
Förslaget är att 4 Mkr/år äskas för alla typer av åtgärder fram t o m 2021. Ett förslag på
samarbetsavtal är framtaget och ska gå via kommunkontoret i Lund till kommunledningen i
Lund, för senare inbjudan till övriga kommunledningar om överläggningar i frågan. Viktigt
att betona i förslaget att det inte går att separera åtgärder mot höga flöden och åtgärder för att
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minska övergödning och biologisk mångfald. Jonas och Cecilia Backe arbetar vidare med
denna fråga.
Brev till dikningsföretagen
Inga synpunkter på Helenas utkast till brev till dikningsföretagen. Jonas för in det i
brevmallen och skriver under på uppdrag av dagvattengruppen. Helena tar fram en maillista
som brevet skickas till. Åke Persson föreslås bjudas snarast till ett ordinarie arbetsmöte i
dagvattengruppen.
Råbysjön
Helena samlar på sig en frågelista till nästa möte om Råbysjön. Utskickat material om
Råbysjön inventeras inför mötet.
Ladugårdsmarken
Arrendatorn är negativ till projektet då det förstör arronderingen av fältet. Ett typiskt exempel
på då en enskild påverkas då samhället tar ett steg framåt. Projektet beräknas kosta ca 700 tkr
och 630 tkr är sökt i miljöinvesteringsstöd från Länsstyrelsen.
Å-man
Jonas har hört sig för med Länsstyrelsen om det kan vara ett projekt som HaV skulle kunna
stötta med sina projektpengar. Jonas tar fram ett första utkast till projektide som mailas till
Länsstyrelsen för vidare distribution till HaV med Länsstyrelsens rekommendation.
Miljöinvesteringsstöd och LOVA
Helena informerar om indragna Miljöinvesteringsstöd under 2014 och 2015. Beskedet har
kommit som en total överraskning även för Länsstyrelsen. LOVA-stöden kommer dock
tillbaka och eventuellt att permanentas. Det ryktas även om att HaV åter ska få egna
projektpengar till nästa år.
Hollandsresan
Helena och Christian har varit på en intressant studieresa till Holland och Hamburg
tillsammans med andra skånska kommuner och länsstyrelsen. Syftet med resan var ett
kunskapsutbyte kring översvämningsåtgärder och planerings-/ risk- och sårbarhetshantering i
översvämningsfrågor.
4. Sammanträdestider 2013 och 2014
Styrelsen
08:30 i Lund

2013-11-19
2014-02-18
2014-05-06
2014-05-27 (stämma)
2014-09-16
2014-11-04

Arbetsutskottet
09:00 i Lund

2013-11-12
2014-02-04
2014-04-22
2014-09-02
2014-10-21

Beredningsgruppen

2014-01-21

08:30 i Lund

2014-04-08
2014-08-19
2014-10-07

Dagvattengruppen
13:30 i Lund

2013-11-25
2014-01-27
2014-04-14
2014-08-25
2014-10-13
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