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Bilagor:   2.1 Höjeåprojektet II: Lägesrapport etapp 3  

 2.2 Höjeåprojektet II: Aktuell budget etapp 3  

 6.1 Vattenmyndighetens remiss – reviderat remissvar 

 7.1 Arbetsplan och budget 2016 

 

Ärenden: 

 

1. Dagordningen 

Extra insatt möte med beredningsgruppen innan stämman diskuteras under 

sammanträdestider.  

 

Minnesanteckningar från förra mötet 

Helena föreslår att minnesanteckningarna från föregående möte skickas ut med 

kallelsen.  

 

Anmälningar 

Höjeåprojektet  

 2015-02-06 Ladugårdsmarken - tilläggsbeställning omprövning dikningsföretag 

 2015-02-16 Genarp ARV - Länsstyrelsen meddelande om slututbetalning 

 2015-02-16 Önnerupsbäcken - Länsstyrelsen meddelande om slututbetalning 

 2015-02-16 Esarp 1:3 m.fl. - Länsstyrelsen meddelande om slututbetalning 

 2015-02-20 Fels mosse - Avtal mellan Lunds och Lomma kommun gällande skötsel 

 

  Dagvattengruppen 

 

 

 



 

Recipientkontroll 

   

Vattenförvaltning 

 2015-02-04 Helhetsperspektiv Höje å - beställning konsult ett vattenavledningsföretag 

 

 

 Arbetsutskottet 

 2015-02-11 Protokoll AU 

   

Övrigt  

 2015-01-27 Val av representanter för styrelsen HVR - Sammanträdesprotokoll TN 

Staffanstorps kommun 

 2015-03-11 HVR – inkomstdeklaration 

 

Beredningsgruppen beslutar 

- att godkänna dagordningen med tillägg, samt  

- att lägga anmälningarna till handlingarna 

 

2. Höjeåprojektet II     Bilaga 2.1 & 2.2 

David Reuterskiöld lämnar en lägesrapport för arbetet inom etapp 3. Det mesta är 

färdigt.  

 

Värpinge 13:15 

Dräneringen av vissa fyllnadsområden fungerar inte, detta ska åtgärdas.   

 

Flädie 23:4 

Entreprenaden är i stort sätt färdig. Lite finputs kvar och det ska sås in gräs. 

Arrendatorn anser att det finns problem med fyllnadsområdet och det kan bli aktuellt 

att genomföra kompletteringar med dräneringen.  WSP har varit i kontakt med Helena 

om att stänga av vattenflödet till dammen.  

 

Ladugårdsmarken 

I stort sätt färdig lite finputs och slutbesiktning kvar.  

 

Förbättringsåtgärder 

Slutbesiktning återstår i Ö Kannik. Entreprenad är upphandlat för Nöbbelövs mosse 

och ska genomföras i sommar. Prisförslag för bron över den södra åfåran vid 

Trolleberg inväntas från Bodeborn.  

 

Aktuell budget 

Rebecka redogör för aktuell budget för slutförandet av etapp 3. Det finns ca 2,5 

miljoner kvar.  

Cecilia anser att det hade varit bra om en utvärdering av andelen uppnådda mål och 

andelen extern finansieringen för etapp 3.  

Möjligheten att föra över en del av de överblivna pengarna till skötselfonden och en 

del av pengarna till åtgärdsprogrammet diskuteras. Cecilia föreslår att det tas fram en 

fördelningsplan för pengarna som kan diskuteras vid ett extra möte med 

beredningsgruppen. 

 

Fels mosse 



 

Det är problem med regleringen av vattennivån vid utloppsdämmet. Detta beror på att 

någon drar ut plantsättarna vid inloppet till Fels mosse. Jonas ska föra en dialog med 

markägaren och återkomma med åtgärdsförslag.    

    

Beredningsgruppen beslutar 

- att uppdra år kansliet att ta fram ett förslag till fördelning av de överblivna 

pengarna från etapp 3 

- att lägga övrig informationen till handlingarna och att fortsätta enligt redovisad 

planering 

 

3. Reparation och underhåll  

Samtliga dammar förutom Habo dammar är besiktigade.  

 

Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna    

 

4. Dagvattengruppen  

Knästorp 

Rapporten om möjliga placeringar av fördröjningsmagasin för dagvatten från 

Knästorp kulvertarna är färdig. Presentationen av rapporten ledde till en del diskussion 

under styrelsemötet. Helena påpekar att det är viktigt att beredningsgruppen tar beslut 

om när en utredning ska tas upp på styrelsemötet.  

Ekologgruppen ska fortsätta att utreda möjligheten till dagvattenfördröjning i bland 

annat parker i avrinningsområdet för Knästorps kulvertarna.  Under utredningen ska 

Ekologgruppen ha regelbunden kontakt med berörda förvaltningar. David påpekar att 

det är viktigt att ekologgruppen får namn och telefonnummer till de som bör hållas 

uppdaterade.  

 

Källby avloppsreningsverk 

Vid nästa möte med dagvattengruppen är två personer från VA-Syd inbjudna för att 

informera om framtiden för reningsverksdammarna vid Källby reningsverk.  

 

Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet som föreslagits ovan 

 

5. Recipientkontroll  

Elfiskeundersökning 

Rebecka Nilsson informerar om den pågående upphandlingen av elfiskeundersökning. 

Offertförfrågan har skickats till tre konsulter, anbudstiden tar slut den 20 april.  

 

Upphandling recipientkontroll     

Upphandling för recipientkontrollen bör påbörjas. Be styrelsen om uppdrag att påbörja 

upphandling på nästa styrelsemöte. 

 

Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna 

 

6. Vattenförvaltning   Bilaga 6.1 

HaV-projekt 

David Reuterskiöld ger en lägesrapport om projektet ett dikningsföretag. 

Ekologgruppen har haft ett startmöte med Jonas. Fram till och med slutet av maj 



 

kommer ekologgruppen göra en inledande analys av för- och nackdelar med ett 

vattenavledningsföretag. Därefter kommer man diskutera hur man ska arbeta vidare. 

Helena informerar om den hydromorfologiska utredningen. Utöver Rolf Larsson vid 

teknisk vattenresurslära är det fyra ex-jobbare som ska arbeta med projektet.  

 

Vattenmyndighetens remiss 

Under förra styrelsemötet togs remissen upp och det fanns en del olika åsikter. Därav 

bildades en arbetsgrupp som nu har träffats och gått igenom skrivelsen. Där är 

fortfarande delar av skrivelsen som behöver omarbetas och då främst den delen som 

berör samhällsekonomiska analysen. Jonas skickar ut en uppdaterad version så fort 

som möjligt som sedan kan diskuteras på extramötet.  

 

VSPUwebb för Kävlingeån 

Punkten utgår. Tas upp på extramötet.  

 

Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna 

 

 

7. Övriga frågor    Bilaga 7.1 

Budget och arbetsplan 2016 

Cecilia föreslår att det ska ske en särskild löneförhandling med Anna och Jonas i höst 

och att budgeten för administrationen ska trappas upp.  

Cecilia föreslår att man enbart ska indexuppräkna de delar av budgeten som man tror 

är nödvändigt och inte indexuppräkna vissa delar eftersom det har blivit ett överskott 

för Höjeåprojektet II etapp 3. Fortsatt diskussion under extramötet. 

 

Höje å åtgärdsprogram – upphandling konsult för etapp 1 

Upphandlingen av konsult för etapp 1 ligger ute, 20 april är sista dagen att lämna 

anbud.  

 

Temadag stämman 

Beredningsgruppen föreslår en rundtur med inhyrd buss för att titta på ett antal av de 

åtgärder som har gjorts i Höje å.  

 

Beredningsgruppen beslutar 

- att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett förslag på rundtur till det extra insatta 

beredningsgruppsmötet 

- att lägga informationen till handlingarna 

 

8. Sammanträdestider 2015 

Före nästa AU föreslås ett extra möte med beredningsgruppen.  

Stämman är flyttad till den 2 juni.  

 

Styrelsen   

09:00 i Lund 2015-05-05  

 2015-06-02 (stämma) 

 2015-09-15  

 2015-11-10  

   

Arbetsutskottet   

09:00 i Lund 2015-04-28  



 

        2015-09-01  

 2015-11-03  

   

Beredningsgruppen   

08:30 i Lund 2015-04-07  

 2015-08-18  

 2015-10-06  

   

Dagvattengruppen    

13:30 i Lund  2015-04-13  

 2015-08-24  

 2015-10-12  

 

Beredningsgruppen beslutar 

- att uppdra åt kansliet att boka in ett extra möte 

- att lägga informationen till handlingarna 

      

 

Rebecka Nilsson 

 

 

 


