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Presentationsrunda
Eftersom det är så många ny på plats görs en presentationsrunda.
Vesna och Carolina är tillfälliga ersättare för Christian Wintenby som slutat. Ersättare för
Christian beräknas vara på plats i mars.
Marie Nordkvist kommer att ersätta Patrik under hans föräldraledighet under våren 2015.
Jacob Levallius arbetar med att ta fram ett vattenstrategiskt planeringsunderlag för
Kävlingeåns avrinningsområde.
Rebecka Nilsson jobbar just nu inom Höje å vattenråd med ett projekt om ekosystemtjänster
men kommer även att arbeta mer med vattenrådet under våren.
1. Minnesanteckningar från förra mötet
Helena går igenom minnesanteckningarna från föregående möte. Örestad GK återkom efter
mötet med synpunkter på minnesanteckningarna. Avtalsskrivning mellan markägare och
kommunerna för dagvattenanläggningar bör vara en stående punkt på dagordningen.
Diskussionen kring Källby arv kommer att fortsätta.
2. Projekten
Johan Krook ger en lägesrapport.
Dynnbäcken
Projektet har lagts på is. Markägarna backade ur, tyckte att det borde göras åtgärder i
huvudfåran först. Dynnbäcken har rensats och mossarna vid Staffanstorp har blivit torrare
efter det.
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Knästorp kulvertar (Johan rapporterar)
Johan Krook presenterar förslag på tekniskt och hydrologiskt möjliga fördröjningsmagasin för
de dagvattenkulvertar som mynnar i Höje å öster och väster om Knästorp.
Johan har pratat med SBK i Lund om förslaget på fördröjningsmagasin väster om Råbysjön.
Förslaget togs inte emot positivt av SBK eftersom marken är avsedd för andra ändamål.
Slutrapport från Ekologgruppen kommer. Dagvattengruppen får efter det ta ställning till hur
man ska gå vidare i frågan.
3. Styrelsemötet och skrivelse till KSAU i Lund
Efter senaste styrelsemötet i vattenrådet, där förslagen till fördröjningsmagasin för
Knästorpskulvertarna presenterades, har styrelsen skickat en skrivelse i frågan till KSAU i
Lund. I skrivelsen trycker styrelsen på behovet av fördröjning och att den lämpligaste platsen
är väster om Råbysjön.
På styrelsemötet diskuterades även Dynnbäcken och kommunernas arbete med
översvämningsdirektivet.
4. Samarbetsavtalet och fortsättning nästa år
Jonas informerat om att alla kommunstyrelser har tagit positiva beslut om förslaget till nytt
samarbetsavtal. Lunds kommun börjar med att skriva på avtalet som därefter skickas runt till
övriga kommuner.
5. Övrigt
Åke Persson
Åke Persson har uttryckt önska om att få delta vid nästa möte i Dagvattengruppen för
informationsutbyte. Helena bjuder in Åke till mötet.
Dagvattenkampanj
Helena tar kontakt med kph angående studiebesök och eventuellt fortsatt samarbete.
Samarbete mellan VA-SYD, Lomma kommun möjligen fler med att ta fram ett
informationsblad om problematiken med hårdgjorda trädgårdar alternativt en liten inforuta på
de utskick som VA-SYD redan har. Marie-Louise informerar om kampanjen som finns för
Sege å. Jobba med skolor med workshops om hårdgjorda ytor, kan användas även inom Höje
å. Köpenhamn har gjort informationsvideor på danska och engelska om dagvatten.
Återkommer till punkten på nästa möte.
Upphandling: ”Ett dikningsföretag”
Jonas informerar att en upphandling ligger ute för anbudslämnande för delprojektet
”Framtagande av förslag på ett dikningsföretag för Höje å huvudfåra” inom ramen för
projektet ”Helhetsperspektiv Höje å”. Sista datum för att lämna anbud är den 2014-12-23.
Anbud förväntas från åtminstone tre olika konsultfirmor.
Hydromorfologisk utredning Höje å
Helena och Jonas har haft möten med Rolf Larsson på TVRL. Rolf har lämnat förslag på
upplägg för projektet som skulle innebära mindre problem med översvämningar, förbättrad
vattenkvalité, mer ”naturlig” å med högre biodiversitet och ökad attraktion för friluftslivet
Förslaget verkar genomtänkt. Nytt möte är planerat till 2014-12-15. Oklart fortfarande om
Rolf ska vara anställd på timmar i Lomma eller Lunds kommun eller om det administrativa
ska lösas på annat sätt. Förhoppningsvis finns ett avtal klart innan jul.

Ärende till Länsstyrelsen angående Örestad GK.
Länsstyrelsen har fått ett ärende från Örestad GK där ÖGK menar att det framgår att
dagvattengruppen har satt igång en planeringsprocess angående ökad länspumpskapacitet på
golfbanan. Helena kontaktar Länsstyrelsen och tydliggör dagvattengruppens syn på ärendet.
Helena pratar även med miljökontoret i Lomma.
Källbyområdet
Vesna informerar kort om olika förslag för Källbys framtid. Det kommer ske en förtätning av
ett stort område vilket innebär att Källby kommer hamna i stadsmiljö. Oavsett vilket förslag
som genomförs kommer dammarna inte användas i reningsprocessen i framtiden. Möjligtvis
kommer någon av dammarna användas för flödesutjämning av dagvatten. Övriga dammar
kommer troligen att kunna användas föra andra ändamål.
Inför 2015
En arbetsplan behöver tas fram för 2015. Detta brukar i vanliga fall göras under våren året
innan, men eftersom det inte fanns något nytt avtal på plats har detta inte gjorts. Stor del av
nästa möte behöver ägnas åt denna fråga.
Dagvattengruppen kommer inte att göra av med alla medel som man budgeterat för under
2014. Fråga om vad som ska göras med pengarna får tas upp på nästa styrelsemöte.
Personal
Under våren 2015 kommer Jonas att arbeta på deltid med att ta fram en vattendragsplan för
Lunds kommun. Under denna tid kommer Rebecka Nilsson att täcka upp för den tid som
Jonas inte jobbar med vattenrådet.
6. Sammanträdestider 2015
Styrelsen
09:00 i Lund

Arbetsutskottet
09:00 i Lund

Beredningsgruppen
08:30 i Lund

Dagvattengruppen
13:30 i Lund
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2015-05-26 (stämma)
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2015-01-26
2015-04-13
2015-08-24
2015-10-12

