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Råbysjön
Nina Lindegaard (Park och Naturkontoret, Tekniska förvaltningen, Lunds kommun) och
Katarina Vesterling (VA-Syd) är med på mötet för att redogöra för arbetet med och svara på
frågor om den s k Råbysjön.
Nina presenterar projektet. Som sjön är ritad i dagsläget är den ca 3 ha stor och har möjlighet
att svämma över ett lite större område. Underlag för upphandling av detaljprojektering av sjön
är på gång. Sjön tar emot vatten från bl Norränga, S Råbylund 1 och från en mindre del
jordbruksmark. Upphandling av byggator och ledningsdragning i närområdet är också på
gång. Ett s k gestaltningsprogram för området är framtaget. Sjön kommer till viss del att börja
grävas rätt snart då massor från sjön behövs för att bygga terrasser inom bostadsområdet.
Planen med sjön är att det ska vara ett ”urbant” möte mellan vatten och bebyggelse i norr med
kajkant och trappor medan det i söder är mer naturlikt och betesmark. Vattenytans normalnivå
kommer att ligga på 19,5, bebyggelsens lägsta punkt på 21,3 och maximala vattennivån
kommer att vara 20,8 vilket betyder att sjöns vattennivå kommer att variera mellan 19,5,
eventuellt lägre vid riktigt torra perioder, och 20,8 vid extrema högflöden. Inloppet till sjön
från väster är ett mycket begränsat litet tillflöde. Det finns idag inga tankar på att ta in vatten
från den stora kulvert som går förbi sjön väster om Prästavägen bl a eftersom sjöns utlopp till
Höje å, Bjällerupsbäcken inte skulle kunna hantera dessa flöden. Patrik påtalar att det finns en
utredning om uppbrytning och dämning av kulverten. En detaljplan för området väster om
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Prästavägen är på gång där dessa förslag finns med. Dock handlar det om en kanal och Per
påtalar att det inte är ett så trevligt/rent vatten som man tar upp i dagen.
Djuphålor ska anläggas för sedimentation både vid sjöns in- och utlopp.
Jonas undrar hur regleringen av sjön ska ske. Katarina svarar att man ska hålla sig till ett
jämnt flöde (troligen ca 1,5 l/s*ha) vilket kommer att leda till att sjön kommer att fungera som
ett utjämningsmagasin vilket är väldigt positivt. Länsstyrelsen har även ställt krav på att det
alltid ska släppas ut vatten vilket Jonas påtalar kan bli svårt om det t ex en torr sommar i
princip inte är något flöde genom sjön.
Katarina skickar de nya ARO för Norränga mm till Patrik som tar fram en karta med de
befintliga ARO för dagvatten samtde nya ARO för dagvatten till och runt Råbysjön (för att
kunna härleda hur stora ytor som går till vilken kulvert och hur det fördröjs).
Patrik skickar ut både ovanstående ARO karta och Rambölls rapport från 2010 om öppning av
kulverten.

1. Minnesanteckningar
Inga synpunkter på föregående mötesanteckningar
2. Projektet
Ekologgruppens offert
Styrelsen för Höje å vr godkände offerten vid styrelsemötet 2013-11-19.
Höjebromölla
Miljöstödsansökan lämnats in till Länsstyrelsen besked kommer inom någon månad. Lst:s
betalningsvilja är relativt låg ca 80.
Övrigt
De teoretiska delarna av arbetet kan dra igång, bl a utredningen om förutsättningarna vid
Knästorp. Ekologgruppen behöver informera dikningsföretag, organisera möten m m.

3. Övrigt
Läkemedelsrester
Helena informerar om att RegionSkåne har startat upp ett nytt nätverk angående
läkemedelsrester i vatten.
Inbjudan till Länsstyrelsen
Dagvattengruppen har blivit inbjudna till Länsstyrelsen för att prata om dagvattengruppens
arbete och det vattenstrategiska planeringsunderlaget. HB, M-LF, CW och JJ åker dit, fler
intresserade är välkomna att följa med.
Christian påtalar att Lst kommer att kräva att vattendelen i ÖP måste förbättras och att VSPUdatabasen därför kommer att behöva börja användas i praktiken. Diskussion kring hur det ska
kunna gå att implementera och böja använda underlaget i det dagliga arbetet. En checklista för
användning borde tas fram.
Brev till dikningsföretagen
Brevet måste iväg innan jul, Jonas ser till att det sker.

Ladugårdsmarken
Markus undrar om området precis norr om det aktuella läget. Johan Krook har tittat på men
går inte att uppnå en så stor volym om man gör något där. Möte kommer att hållas nu på
fredag med JK, JJ, MW och arrendatorn för att försöka reda ut begreppen kring projektet.
Området norr om Ladugårdmarken läns Örtoftavägen
Diskussion om området. Det finns planer på att kommunen ska köpa området där
fångvårdsanstalten finns idag. VA-Syd kommer att ställa krav på bättre hantering av
spillvatten och dagvatten på området.
Å-man
Jonas informerar kring läget med projektansökan till HaV. Läget är oklart och Länsstyrelsen
vill att flera vattenråd samarbetar kring en ansökan vilket upplevs som administrativt mycket
krångligt.
Miljöinvesteringsstöd och LOVA
Helena informerar om läget kring de indragna miljöinvesteringsstöden fortfarande oklart.
Sannolikt kommer dock det befarade beslutet om indragna stöd 2014 och 2015 att fastställas.
LOVA-stöden kommer dock tillbaka nästa år. Kanske finns det en möjlighet att söka LOVAstöd för arbetet med Dynnbäcken. Jonas och Marie-Louise tittar vidare på möjligheterna för
det.
Åke Persson, dikningsföretagen
Jonas föreslår att bjuda in Åke Persson till nästa möte och att då diskutera Dynnbäcken och
kulvertarna vid Knästorp. Gruppen tycker att det är ett bra förslag och Jonas bjuder in Åke till
nästa möte.
Håkan Rasmusson
Jonas har pratat med Håkan Rasmusson på Värpinge golfbana om olika förslag till hantering
av dagvatten på golfbanan. Förslag från mötet är att åka på studiebesök till Värpinge vid
aprilmötet för att lyssna på Håkan Rasmussons idéer. Jonas stämmer av med HR.

4. Sammanträdestider 2014
Styrelsen
08:30 i Lund

Arbetsutskottet
09:00 i Lund

Beredningsgruppen
08:30 i Lund

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

2014-02-04
2014-04-22
2014-09-02
2014-10-21
2014-01-21
2014-04-08
2014-08-19

2014-10-07
Dagvattengruppen
13:30 i Lund

/Jonas Johansson
Vattenrådssamordnare Höje å vattenråd

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

