
 

PROTOKOLL 

 

2022-04-05 
 

 

Arbetsutskott för Höje å vattenråd 

 

 

 

  
Tid och datum: Kl 09:00-10:35, tisdagen den 5 april 2022 
 
Plats: Videolänk via Teams 
 
Bilagor: - 
  
Närvarande: 
  
Kommunrepresentanter: Carl von Friesendorff Lunds kommun, ordförande 
 Jerry Ahlström Lomma Kommun 
 Pierre Lindberg Staffanstorps kommun 
  
Adjungerade: Karl Asp Samordnare 
 Lin Linde Ordf. beredningsgrupp 
  
Carl von Friesendorff hälsar välkomna och öppnar arbetsutskottet. 
 
Ärenden:  
 

1. Kallelsen/dagordningen till styrelsemötet 
 Kallelsen till styrelsen avhandlades och punkten om kontrollerad översvämning 

förskjuts till möte i september samt även information från VA SYD om planerade 
anläggningar. Under punkt 3.3 lades förslag till beslut att godkänna rapporten om 
filterbäddar och publicera på hemsidan. Ett tillägg på dagordningen gällande ny 
sammankallande för valberedningen görs i det fall Jerry Ahlström inte lyckas 
förhindra att valberedningens sammankallande hoppar av.  

  
 AU beslutar  
 - att godkänna dagordningen och kallelsen med förslag till beslut 
 - Att under punkt 3.3 lades förslag till beslut att godkänna rapporten om filterbäddar 

och publicera på hemsidan.  
 - att lägga till en punkt på dagordningen gällande ny sammankallande för 

valberedningen i det fall Jerry Ahlström inte lyckas förhindra att valberedningens 
sammankallande hoppar av. 

 - att kansliet tar kontakt med SGU och SSGK gällande grundvatten och VattenAtlas  
 - att lägga övrig information till handlingarna 

 
2. Bubbelbarriär 

 Karl Asp informerade om att en plats för bubbelbarriär i Lomma undersöks av 
Helena Björn. 
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 AU beslutar  
 - att lägga informationen till handlingarna 
 
 

3. Översiktsplan 
 Karl Asp och Lin Linde informerade om Lunds arbete med översiktsplan och att 

planmedarbetare efterfrågar stöttning från vattenrådet och AU var positiva till att 
bidra i arbetet.  

 
 AU beslutar  
 - att lägga informationen till handlingarna 

 
4. Övriga frågor 

Diskussion fördes om vattenrådets balansräkning posten förutbetalda intäkter och 
vidhängande not samt beslöts att ta upp frågan på nästkommande ordinarie AU. 
Carl skall intill dess förbereda ärendet. 
 
Jerry Ahlström framförde att han arbetar för att invånare i Lomma likt Lund ska få 
en premie av VA SYD för att koppla bort sina stuprör från ledningsnätet och fånga 
upp regnvatten på fastigheten.  

 
 AU beslutar  
 - att på nästa ordinarie AU ta upp frågan om förutbetalda intäkter och Carl 

förbereder ärendet 
 - att lägga informationen till handlingarna 

 
 

  Lund som ovan 
 
 
Carl von Friesendorff  Karl Asp 
Ordförande  Samordnare 
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Följande handlingar har undertecknats den 19 april 2022
 

Handlingarna är undertecknade av
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