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Minnesanteckningar från möte med dagvattengruppen 
 
Datum, tid och plats 
2013-09-03, ca kl 13:00-15:00, Tekniska förvaltningen, Lund  
 
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 
Anna Olsson   Höje å vattenråd 
Johan Krook   Ekologgruppen 
 
Förhinder 
Ralph Hargemyr  Staffanstorps kommun 
Markus Wallenås  Lunds kommun 
 
1. Minnesanteckningar 
Inga synpunkter på föregående mötes anteckningar 
 
2. Projekt 
Johan Krook redogör för aktuellt läge med projektet 
 
Dynnbäcken 
Tvåstegsdike aktuellt, möjligheterna begränsas bl a av att det är cykelväg på ena sidan av 
bäcken. Det behöver ingå i Ekologgruppens uppdrag att titta på möjligheterna att sänka av 
den befintliga dammen som ligger längs med bäcken för att öka magasineringskapaciteten i 
den. Staffanstorps kommun har 98% av andelarna i dikningsföretaget och det skulle 
underlätta om kommunen kunde ta över även resterande 2 %. VA i Staffanstorp har gjort en 
inmätning av Dynnbäcken som Marie-Louise skickar till Johan. 
 
Höjebromölla 
Aktuellt med någon forma v ensidigt tvåstegsdike/sidodamm som tar emot vatten vid höga 
flöden. Inmätning av ån är gjord av Lunds kommun upp till E22. Målsättning att sätta spaden 
i marken 2014. 
 
 
 



              

Knästorp 
Kulvertarna går i en rejäl sluttning ner mot ån. Finns ett behov av att titta på problemet i ett 
större perspektiv, d v s om det går att göra någon åtgärd längre upp i systemet. Diskussion 
kring mätningar av flöden i kulvertarna. 
 
 
Övrigt 
Johan uppmanas att komma in med offert på uppdraget. 
 
Råbysjön 
Kort diskussion kring Råbysjön och möjligheterna att öka magasineringskapaciteten i sjön. 
Förslag på att bjuda in till ett möte om sjön med VA-Syd, MEX och Park-sidan i Lund. 
Helena bjuder in till mötet. 
 
Ladugårdsmarken 
Jonas berättar att TN i Lund gett klartecken till att använda marken till ett 
översvämingsmagasin. 
 
 
3. Övriga frågor 
Äskanden 
Alla tre kommuner har beviljat de äskanden som gjorts inför 2014. 
 
Ekonomi 
Diskussion kring behovet av finansiering. Mycket svårt att bedöma detta då vi inte vet vilka 
åtgärder som kommer att gå att genomföra eller vad de kommer att kosta. Förslaget landar i 
att föreslå att äska 4 Mkr sammanlagt årligen för fortsatt vattenvårdsarbete i Höje å efter 
2014. 
 
Brev till dikningsföretagen 
Helena tar fram ett utkast som skickas ut för synpunkter. 
 
Å-man 
Frågan bordläggs tills vidare. 
 
Temadag dagvatten 
Staffanstorps pumpstation för dagvatten föreslås som besöksmål tillsammans med 
Rinnebäcksravinen. Marie-Louise kollar med guidning i Staffanstorp. 
 
Vice ordförande 
Marie-Louise föreslås som vice ordförande i dagvattengruppen för beslut i styrelsen. 
 
 
  
 
/Jonas Johansson 
Vattenrådssamordnare Höje å vattenråd 
 
 
 
 
 


