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1. Minnesanteckningar
Helena går snabbt igenom minnesanteckningarna från förra mötet. Inga synpunkter på
anteckningarna
2. Örestads GK
Kåre Larsson och Christer Torneus från Örestads Golfklubb redogör utförligt för
vattenförhållandena på golfbanan och de problem med översvämningar som golfbanan har.
ÖGK försöker få bekräftat att de vallar som omger golfbanan har någon form av tillstånd som
skulle göra det möjligt för ÖGK att höja de delar av vallarna som satt sig till ”ursprunglig”
nivå. Ännu så länge har ÖGK dock inte kunnat få det bekräftat att vallarna har något formellt
tillstånd. Jonas Johansson bedömer att vallarna inte har tillstånd och att det utrednings-pm
från Jordbruksverket 2012 enbart skall ses som inlaga från utredaren. Dagvattengruppens
rekommendation är därför att ÖGK söker tillstånd för att höja vallarna för att inte riskera att
blir skadeståndsskyldiga för eventuella översvämningar t ex i Önnerups by till följd av att
vatten inte kan rinna in på golfbanan. En annan aktuell fråga är om det kan träffas någon
form av avtal med ÖGK om att eventuellt använda golfbanan som översvämningsmagasin vid
extrema vattenförhållanden. Åtgärden finns inlagd som förslag i dagvattengruppens
åtgärdslista och kan komma att ingå i nästa etapp av Höje å åtgärdsprogram.
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2. Projekten - lägesrapport
Höjebromölla
Anläggningen är klar och besiktigad av Länsstyrelsen.
Dynnbäcken
Det har hållits ett andra möte med berörda markägare i Dynnbäcken. Markägarna var denna
gång inte så positiva till tvåstegsdike och meddelade att man vill dra sig ur projektet.
Markägarna efterfrågar fortfarande åtgärder i Höje å huvudfåra samt i Vesums och Gullåkra
mosse innan man gör några åtgärder i Dynnbäcken. Dagvattengruppen konstaterar att man
nu får invänta Ekologgruppens utredning om eventuella möjligheter till åtgärder kring
kulvertarna vid Knästorp.
Knästorp
Ekologgruppen har börjat med utredningen kring dagvattenkulvertarna som mynnar i Höje å
öster och väster om Knästorp. Johan Krook presenterade ett par förslag på tekniskt och
hydrologiskt möjliga fördröjningsmagasin. Förslagen är dock inte förankrade på något sätt.
Johan ska ha möte med SBK i Lund för att diskutera vidare kring förslagen till åtgärder och
även träffa den konsult som jobbar med detaljutformningen av Råbysjön. Inga beslut
beträffande åtgärder kan tas nu utan Ekologgruppen slutrapport inväntas och därefter kan
eventuella åtgärder göras när och om kommunerna träffat ett nytt samarbetsavtal om
vattenvårdsåtgärder i Höje å.
HaV-projekt – Helhetsperspektiv Höje å
Jonas och Helena har träffat (2014-10-07) Rolf Larsson på Teknisk vattenresurslära, LTH för
att se om det går att få till ett samarbete kring den hydromorfologisk utredning av Höje å
som är ett delprojekt inom ramen för pengarna från HaV. Det var ett positivt möte och Rolf
skulle återkomma med förslag inom en månad.
Beträffande å-man och utredning kring samförvaltning av dikningsföretagen i Höje å ser det
kärvare ut för tillfället. Inget förslag på lämplig å-man har dykt upp och en utredning kring
samförvaltning eller framtagande av förslag på ett dikningsföretag blir svår att genomföra bl
a till följd av att Jordbruksverket planerar att lägga ner sin vattenenhet.
3. Övrigt
Jordbruksverkets vattenenhet
Marie Louise har varit på ett möte som Jordbruksverket ordnat, där det meddelades att
Jordbruksverkets vattenenhet ska läggas ner. Detta kan få konsekvenser för vår verksamhet
då vattenenhetens kunskap ofta är efterfrågad. Diskussion fördes på mötet om var denna
efterfrågade kompetens ska finnas i framtiden. Inget klart svar gavs dock och läget är nu
oklart. Marie Louise ska träffa Tilla Larsson för att bl a försöka höra mer om hur framtiden
ser ut.
Avtalsskrivning
Avtal behöver skrivas mellan markägare och kommuner för de anläggningar som genomförs
av dagvattengruppen. Kansliet har fått i uppdrag att ta fram en rutin för detta arbete samt
för övrig avtalsskrivning som sker mellan kommun och entreprenör mm.
Kampanj hårdgörande av tomtmark

Patrik och Helena har på förslag att genomföra en kampanj kring hårdgörande av ytor,
stensättning m m på tomtmark för att försöka få allmänheten att förstå kopplingen mellan
hårdgörande och dagvattenavrinning. Likande kampanjer har varit lyckosamma i England.
Dammar Källby arv
Det verkar vara rätt klart att VA-Syd oavsett vad som händer med Källby reningsverk, flyttar
till Malmö eller ansöker om nytt tillstånd och renoveras, kommer att lämna dammarna och
inte fortsätta använda dem i reningsprocessen. I det gällande tillståndet är dammarna en del
av reningsverkets process. Eventuellt ändrad användning av dammarna ligger dock några år
fram i tiden. Jonas och Cecilia Backe har varit på ett positivt möte (2014-09-01) med
representanter för Källby och VA-Syd om dammarna där en bra kontaktyta mellan VA-SydDagvattengruppen och vattenrådet upprättades.
Efterträdare till Christian
Helena tar på sig att påminna Christians chef (Cecilia Hansson) om att en efterträdare
behövs till nästa möte.
4. Sammanträdestider 2014
Johan Krook vill flytta mötet i december: Helena stämmer förslag på ny tid med Johan och
mailar ut besked till övriga berörda.
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