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§ 1.
Val av justerare
Dagordningen
Föregående protokoll
Thomas Quist hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Tillägg till dagordningen:
§5, Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp I:
- Vombsjöns tillstånd och reglering
§ 8, Övriga frågor, Övrigt:
- Transport av rötslam genom Vombs by
- Getinge-projektet
- VA-dragning Vombs by
Inga synpunkter på protokoll från föregående möte.
Styrelsen beslutar:
 att utse Carl von Friesendorff att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
 att godkänna dagordningen, samt
 att godkänna föregående protokoll från Kävlingeåns vattenråds styrelsemöte
2016-04-21, årsstämma 2016-05-26 samt konstituerande styrelsesammanträde
2016-05-26 och lägga dem till handlingarna.
§ 2.
Anmälningar
Anmälningar:
 Protokollsutdrag, 2016-02-02, från Eslövs kommun gällande val av ombud vid
bolags- och föreningsstämmor
 Protokollsutdrag, 2016-04-12, från Sjöbo kommun gällande val av ombud till
Kävlingeåns vattenråds årsstämmor 2016-2018
 Beslut, 2016-04-25, från Sydvatten gällande val av ombud och ersättare till
Kävlingeåns vattenråds åsstämmor 2016-2018
 Fullmakt, 2016-05-13, från Sydvatten för ombud till Kävlingeåns vattenråds
årsstämma 2016
 Samråd, 2016-04-28, gällande LÅ Olsson AB ansökan om tillstånd för
djurhållning enligt miljöbalken
 Samråd, 2016-04-29, gällande SweHatch AB ansökan om tillstånd för
djurhållning enligt miljöbalken
 Svar, 2016-05-13, angående LÅ Olsson AB samt SweHatch AB ansökan om
tillstånd för djurhållning enligt miljöbalken
 Yttrande, 2016-04-15, angående samrådsunderlag för Getingeprojektet
 Getingeprojektets samrådsredogörelse, 2016-05-16
 Yttrande, 2016-05-10, angående Kraftringens redovisning av
prövotidsutredning för Örtoftaverket i Eslövs kommun
 Samrådsunderlag, 2016-06-16, angående ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken för anläggning av trafikövningsplats vid Ilstorp i Sjöbo kommun
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Yttrande, 2016-08-31, angående samråd inför ansökan om Natura 2000tillstånd avseende planerad trafikövningsplats på fastigheten Ilstorp 28:13 i
Sjöbo kommun
Samrådsunderlag, 2016-08-09, angående Slättäng AB planerad ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken för fjäderfäproduktion på fastigheten Örtofta 21:1 i
Eslövs kommun
Ansökan, 2016-06-21, om stöd till Förstudie – Miljöanpassning/återställning av
Kävlingeån
Beställning, 2016-07-12, av konsultuppdrag gällande Förstudie –
Miljöanpassning/återställning av Kävlingeån
Beslut, 2016-09-01, från Länsstyrelsen angående bidrag för förstudie av
återställning alternativt miljöanpassning av dämmen i Kävlingeån
Clarification of resignation, 2016-05-09, från Interreg-projektet VillageWaters
Partner declaration, 2016-05-02, från Lunds kommun för deltagande i Interregprojektet VillageWaters
State aid self declaration, 2016-05-20, från Lunds kommun för deltagande i
Interreg-projektet VillageWaters
Beslut, 2016-05-02, från Länsstyrelsen angående stöd till Lokala
vattenvårdsprojekt (LOVA) till projektet Vattenvårdsåtgärder Kävlingeån
Reviderad ansökan, 2016-06-03, om stöd till Lokala vattenvårdsprojekt
(LOVA) till projektet Uppföljning av anlagda fosfordammar i Kävlingeåns
avrinningsområde
Beslut, 2016-06-16, om stöd till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) till
projektet Uppföljning av anlagda fosfordammar i Kävlingeåns
avrinningsområde
Anmälan om vattenverksamhet, 2016-04-25, för anläggning av tvåstegsdike på
fastigheten Araskoga 6:5 i Sjöbo kommun, projekt Torpsbäcken
Anmälan om vattenverksamhet, 2016-04-27, för anläggning av infiltrationsdike
på fastigheten Brandstad 30:5 i Sjöbo kommun, projekt Torpsbäcken
Beslut, 2016-08-11, från Länsstyrelsen angående anmälan om
vattenverksamhet samt dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att
anlägga en våtmark på fastigheten Brandstad 30:5 i Sjöbo kommun, projekt
Torpsbäcken
Komplettering till anmälan om vattenverksamhet, 2016-04-27, för anläggning
av infiltrationsdike på fastigheten Brandstad 30:5 i Sjöbo kommun, projekt
Torpsbäcken
Anmälan om vattenverksamhet, 2016-05-03, för restaurering av
sedimentationsdamm på fastigheten Brandstadholm 1:14 i Sjöbo kommun,
projekt Torpsbäcken
Anmälan om vattenverksamhet, 2016-05-18, för anläggning av
fosfordamm/svämplan på fastigheten Araskoga 5:11 i Sjöbo kommun, projekt
Torpsbäcken
Komplettering till anmälan om vattenverksamhet, 2016-05-31, för anläggning
av fosfordamm/svämplan på fastigheten Araskoga 5:11 i Sjöbo kommun,
projekt Torpsbäcken
Förhandsförbindelse, 2016-07-04, gällande anläggning av
damm/infiltrationsdike på fastigheten Brandstad 30:5 i Sjöbo kommun, projekt
Torpsbäcken
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Förhandsförbindelse, 2016-07-04, gällande anläggning av reglerad dränering
på fastigheten Bjärsjölagård 1:37 i Sjöbo kommun, projekt Torpsbäcken
Förhandsförbindelse, 2016-07-04, gällande anläggning av tvåstegsdike på
fastigheten Araskoga 6:5 i Sjöbo kommun, projekt Torpsbäcken
Förhandsförbindelse, 2016-07-04, gällande anläggning av damm/våtmark på
fastigheten Araskoga 5:11 i Sjöbo kommun, projekt Torpsbäcken
Förhandsförbindelse, 2016-07-13, gällande anläggning av kalkfilterdike på
fastigheten Elestorp 8:1 i Sjöbo kommun, projekt Torpsbäcken
Förhandsförbindelse, 2016-07-20, gällande restaurering v damm/våtmark på
fastigheten Brandstadholm 1:14 i Sjöbo kommun, projekt Torpsbäcken
Beslut, 2016-08-18, från Länsstyrelsen angående anmälan om
vattenverksamhet samt dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att
anlägga/restaurera en våtmark på fastigheten Brandstadholm 1:14 i Sjöbo
kommun, projekt Torpsbäcken
Beslut, 2016-08-16, från Länsstyrelsen angående anmälan om
vattenverksamhet samt dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att
anlägga ett tvåstegsdike på fastigheten Araskoga 6:5 i Sjöbo kommun, projekt
Torpsbäcken
Beslut, 2016-08-30, från Länsstyrelsen angående anmälan om
vattenverksamhet för att anlägga våtmark/översvämningsområde på fastigheten
Araskoga 5:11 i Sjöbo kommun, projekt Torpsbäcken
Artikel i Ystads allehanda, 2016-05-23, om invigningen av Klingavälsåns
återmeandring, projekt nr 574
Kontrollrapport, 2016-07-20, från Jordbruksverket av våtmark på fastigheterna
Brödåkra 2:45 och 2:67 i Eslövs kommun, projekt nr 586
Beställning, 2016-05-09, av anläggning av våtmark vid Veberöds Ljung på
fastigheten Veberöd 7:2 i Lunds kommun, projekt nr 726
Avtal, 2016-04-10, rörande släntavfasat dike vid Sularpsbäcken på fastigheten
Flyinge 2:2 i Lunds kommun, projekt nr 742
Överenskommelse, 2016-04-18, om örtrik skyddszon vid Sularpsbäcken på
fastigheten Sandby 54:1 i Lunds kommun, projekt nr 742
Tilläggsbeställning, 2016-04-22, av viltstängsel till trädplantering öster om
Sularpsbäcken, på fastigheten Sandby 54:1 i Lunds kommun, projekt nr 742
Tilläggsbeställning, 2016-05-03, av trädstöd till trädplantering öster om
Sularpsbäcken, på fastigheten Sandby 54:1 i Lunds kommun, projekt nr 742

Tillägg till anmälningarna:
 Beredningsgruppens minnesanteckningar 2016-08-24
 Yttrande, 2016-08-31, angående samråd inför ansökan om Natura 2000tillstånd avseende planerad trafikövningsplats på fastigheten Ilstorp 28:13 i
Sjöbo kommun
 Remiss, 2016-09-06, gällande ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
för utökad mjölkproduktion på fastigheten Pålstorp 1:1 i Sjöbo kommun
 Yttrande, 2016-09-12, angående samråd inför planerad ansökan om tillstånd
enligt miljöbalken för fjäderfäproduktion, Slättäng AB, Örtofta 21:1 i Eslövs
kommun
Jan O Carlsson tar upp frågan om strandskydd vid anlagda våtmarker som diskuterades på
beredningsgruppens möte i augusti. Kansliet har fått besked från Länsstyrelsen om att det
automatiskt blir 100 m strandskydd vid nyanlagda våtmarker, men att strandskyddet inte
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tillämpas och därför är det inget problem. Markägarna kan dock se detta som ett problem och
följden kan bli att det blir avsevärt svårare att hitta lägen för anläggning av dammar och
våtmarker. Kansliet har kontaktat Länsstyrelsen i frågan och bett om ett möte. Cecilia Backe
meddelar att hon även kommer att ta upp frågan till diskussion vid höstens länsnaturträff.
Styrelsen beslutar:
 att lägga anmälningarna med ovanstående tillägg till handlingarna.
§ 3.
Recipientkontroll
Ålgräsundersökning i Lommabukten
Toxicon har genomfört ålgräsundersökning i Lommabukten under augusti månad.
Undersökningen görs vid Kävlingeåns mynning och Höje ås mynning på uppdrag av
Kävlingeåns vattenråd respektive Höje å vattenråd. Toxicon har även på uppdrag av
Länsstyrelsen undersökt ålgräsbeståndet längs Skånes kuster och vattenrådet kommer att få ta
del av samtliga resultat.
Övrigt
Inga övriga ärenden
Styrelsen beslutar:
 att lägga informationen till handlingarna.
§ 4.
Vattenförvaltning
Aktuella samråd/remisser
Utökad mjölkproduktion vid Pålstorp i Sjöbo kommun
Vattenrådet har fått en remiss gällande Pålstorps Mjölk AB ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet. Ansökan gäller befintlig och utökad djurproduktion. Kansliet saknar
några av handlingarna, men kommer att ta fram ett förslag till yttrande som tas på delegation
av vattenrådets ordförande. Yttrandet ska skickas in senast den 30 september. Eventuella
synpunkter skickas till Anna Olsson senast den 27 september.
Övrigt
Carl von Friesendorff meddelar att regeringen ha ännu inte fattat något beslut om
Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för vattenförvaltningscykeln 2015-2021. Om
beslut tas i år kan åtgärdsprogrammet implementeras tidigast 2017.
Styrelsen beslutar:
 att lägga informationen till handlingarna.
§ 5.
Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp I
Bilaga 2-3
Höga och låga vattenflöden i vattendrag i Kävlingeåns avrinningsområde
Ea Baden redovisar Ekologgruppens rapport, bilaga 2. Ekologgruppen har kartlagt områden
med höga respektive låga flöden i Kävlingeåns avrinningsområde. Flödet i ett vattendrag
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varierar naturligt på grund av väder och vind, men även mänsklig påverkan och
klimatförändring påverkar flödet. Höga flöden har i rapporten avgränsats till översvämningar
större än 20 ha och som medför problem för biologi och mänsklig verksamhet. Lågflöden har
avgränsats till tillfällen man se allvarliga konsekvenser för strömlevande arter.
Problem med höga flöden och översvämningar ses främst vid Vollsjö och Klasaröd i Sjöbo
kommun, samt mellan Vombsjön och Gårdstånga, medan låga flöden förekommer vid
Blentarp samt i slänten mot huvudfåran mellan Harlösa och Flyinge.
Ekologgruppen har identifierat ett antal aktiviteter som påverkar flödesmönstret i
vattendragen:
 Utbyggnad av tätorter, stora ytor hårdgörs vilket i större grad påverkar flödesmönstret
i mindre vattendrag t.ex. Sularpsbäcken, Veberödsbäcken och Eslövsbäcken.
 Överledning av vatten mellan avrinningsområden; dricksvatten från Vombsjön till
Sege å via Malmö, Staffanstorp och Svedala, från Bolmen till Kävlingeån via Eslöv
och Kävlinge. Nettobortförseln från Kävlingeån har beräknats till ca 7 % av
Kävlingeåns totala flöde. Vid låga flöden kan det bli problem med utspädning vid
reningsverk.
 Befintliga dämmen och regleringar, ex. Vombsjön.
 Bevattningsuttag i områden med genomsläppliga jordar; sydöstra delarna av
Kävlingeån och mellan Harlösa och Flyinge.
 Vattenanläggningar, underhåll av diken påverkar lokalt flödesmönstret.
 Anlagda våtmarker/dammar, kan orsaka lågflöden vid stor avdunstning eller minska
amplituden på högflöden, nettoeffekt av detta bedöms vara positiv.
Ekologgruppen rekommenderar följande för vattenrådet:







Vid utbyggnad av tätorter: verka för att flödesdämpande åtgärder utförs vid
exploateringar.
Vattenförsörjning och reningsverk: utreda hur vatten flyttas mellan
avrinningsområden, utreda punktkällornas betydelse för vattenkvalitén vid lågvatten.
Befintliga dämmen och regleringar: översyn av tappningsmönstret från Vombsjön för
att minska översvämning nedströms.
Vattenuttag: sammanställa tillståndsangivna och övriga vattenuttag.
Våtmarker, vattenanläggningar: fortsatt anläggning av bevattningsdammar samt
anläggning av våtmarker och dammar, tvåstegsdiken och avfasning av dikeskanter,
utformning anpassas till att förbättra situationer med höga respektive låga flöden.
Översvämningsmodeller och högflödesscenarier, överväga att genomföra en
översvämningskartering med för Kävlingeån relevanta parametrar.

Vombsjöns tillstånd och reglering
Solveig informerar om att det idag är större mängd algblomningar i sjön än det varit tidigare,
samt att det luktar illa och skummar, vilket skulle kunna tyda på en obalans i sjön.
Svante Lönnquist informerar kort om Sydvattens reglering av Vombsjön och den vattendom
som ger Sydvatten tillstånd att reglera sjön. Vattendomen fokuserar på att det alltid ska finnas
vatten i Kävlingeån, vilket kan leda till att Vombsjöns nivå blir väldigt låg i vissa perioder då
man har ett lågt tillflöde till sjön från uppströms liggande vattendrag.
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Styrelsen diskuterar problemen i Vombsjön och är överens om att man bör se över
möjligheten att genomföra åtgärder även i sjön. Thomas föreslår att en grupp bestående av
Hans-Åke Mårtensson, Svante Lönnquist, Anders Eklöv, Håkan Lindquist, Kurt Hagenrud
samt Anna Olsson och Jonas Johansson träffas och diskuterar frågan. Som ett första steg kan
medel sökas för att anlita konsult till att göra en litteratursammanställning av befintlig
information för Vombsjön och Kävlingeån. Sen kan vattenrådet ta ställning till framtida
åtgärder.
Kvarstående arbete
Tette Alström redovisar kortfattat kvarstående arbete inom etapp I enligt bilaga 3.
Redovisningen finns även på hemsidan: http://kavlingean.se/Styrelsen.html.
Dammar och våtmarker
Kävlinge kommun
Nr 714, gäddvåtmarker. Gäddvåtmarkerna anlades 2015 med LOVA-stöd, men uppföljning av
anläggningarna ska göras till våren.
Lunds kommun
Nr 726, Veberöds ljung. Förlängt LOVA-projekt, entreprenad klar.
Sjöbo kommun
Nr 372, Björka. Inkörning av anläggning, justering av inlopp samt arbete med bildande av
skötselförvaltning kvarstår.
Avfasning av dikeskanter
Lunds kommun
Nr. 742, Sularpsbäcken. Projektet är slutfört.
Vattendialog Torpsbäcken
För tillfället pågår anläggning av reglerad dränering, infiltrationsdike, kalkfilterdike,
tvåstegsdike, svämplan samt rensning av befintlig damm. Provtagning av vattenkvalitet är
avslutad. LOVA-medel har beviljats för uppföljning av fosforreduktion i en av de anlagda
fosfordammarna.
Omfattning av åtgärder:
 9 dammar för fosforreduktion, totalt ca 1 ha
 Strukturkalkning av drygt 60 ha åkermark
 Reglerad dränering av ca 4 ha åkermark
 Tvåstegsdike utmed drygt 400 m vattendrag
 Infiltrationsdike med översvämingszon, knappt 1 ha
Vid nästa sammanträde redovisas resultat från provtagning av vattenkvalitet.
Prognos för etapp I
Etappen beräknas generera ett överskott på ca 4 Mkr när samtliga arbeten inom etapp I är
avslutade. För HaV-projektet Torpsbäcken räknas 5 av de 9 fosfordammarna samt
strukturkalkningen till etapp I, medan resterande åtgärder räknas till etapp II. Samtliga
intäkter för HaV-projektet har bokförts på etapp I. Beredningsgruppen föreslår att
kvarvarande medel från etapp I överförs till etapp II vid årsskiftet.
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Övrigt
Inga övriga ärenden.
Styrelsen beslutar:
 att uppdra åt kansliet att sammankalla en arbetsgrupp enligt ovan för att
diskutera hur vattenrådet kan gå vidare med litteratursammanställning
och åtgärder i Vombsjön,
 att godkänna fortsatt arbete inom etapp I i enlighet med redovisad
planering,
 att vid årsskiftet överföra kvarvarande medel från Vattenvårdsprogram
Kävlingeån etapp I till etapp II, samt
 att lägga övrig information till handlingarna.
§ 6.
Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp II
Bilaga 2
Aktuella åtgärder
Tette Alström redovisar aktuella åtgärder inom etapp II enligt bilaga 2 och presentation som
även hittas på hemisdan: http://kavlingean.se/Styrelsen.html.
Dammar och våtmarker
Eslövs kommun
Nr 772, Getinge. Damm för näringsreduktion, flödesutjämning, ökad biologisk mångfald.
Markprover tas för att utesluta förorenade massor.
Hörby kommun
Nr 765, Sjököpssjön. Projektet medför ingen uppenbar närsaltnytta. Rensning är svårt och
dyrt, finns ett dämme som ej är i bruk som kan möjliggöra en vattenståndshöjning i sjön.
Detta görs då i steg för att undvika påverkan på myrvegetation. Ingen extern finansiering
möjlig. Ekologgruppen arbetar vidare och tar fram ett förslag inkl. kostnad som vattenrådets
styrelse ska ta ställning till.
Lomma kommun
Nr 767, Löddesnäs 1:1. Gäddvåtmark, positivt förhandsbesked från Länsstyrelsen,
projektering pågår.
Sjöbo kommun
Nr 544, Ågerup, Navröd. Markägarna väntar och ser hur området utvecklas efter rensning,
projektet kan eventuellt bli aktuellt igen om några år
BiZon – skyddszoner som gynnar pollinatörer
Ekologgruppen genomför ett forskningsprojekt på uppdrag av Jordbruksverket. Projektet går
ut på att testa olika insådd och olika brukningsmetoder för skyddszoner som ska gynna
pollinatörer.
Möte med Jordbruksverket angående ändrade förutsättningar i det ny
landsbygdsprogrammet
Kävlingeåns vattenråd har tillsammans med Höje å vattenråd och Sege å vattendragsförbund
och vattenråd tillskrivit Jordbruksverket angående ändrade förutsättningar inom det nya
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landsbygdsprogrammet och även begärt ett möte. Den 25 augusti åkte Jonas Johansson,
tillsammans med Christel Strömsholm Trulsson från Sege å och David Reuterskiöld från
Ekologgruppen, till Jordbruksverket i Jönköping för att diskutera frågan. Det var ett positivt
möte och de viktigaste resultaten var att:
- Vattenråden kan fortsätta betala ut markersättning till de markägare som avsätter
mark till våtmarker. Dessa markägare kan dock, åtminstone inte i dagsläget, få ta del
av den markersättning som finns inom Landsbygdsprogrammet Markägare ska dock
söka både markersättning och skötselstöd, i väntan på besked angående
markersättning inom landsbygdsprogrammet.
- Offentlig medfinansiering är inte tillåten men Jordbruksverket menar att det ska
kunna gå att lösa det genom att dela upp våtmarksprojekt i olika delprojekt, t ex att
projektering är ett projekt och entreprenad ett annat och att man enbart söker stöd för
den ena delen av projektet.
- Jordbruksverket kommer att svara skriftligen på den skrivelse som skickades in av
vattenråden under våren.
- Jordbruksverkets representanter blev intresserade av förslaget att köpa
ekosystemtjänster av markägarna istället för att betala ut markersättning och har fått
ta del av förslaget och kommer att återkomma med synpunkter.

Vandringshinder i Kävlingeån
Thomas Quist har tagit delegationsbeslut om att kansliet ska söka medel för en förstudie
gällande möjligheter till miljöanpassning alternativt återställning av Kävlingeån, samt att
upphandla konsult för uppdraget. Upphandlingen genomfördes under sommaren och
uppdraget gick till Fiskevårdsteknik i Sverige AB. I förstudien ingår bland annat att beskriva
fiskvandringen i Kävlingeån både idag och hur det skulle kunna se ut efter genomförande av
föreslagna åtgärder, att ta fram förslag till återställning/miljöanpassning av ån, beräkning av
förändringar och utveckling av fiskbestånden i Kävlingeån som genomförda åtgärder skulle
innebära och beskrivning av de konsekvenser som en återställning eller miljöanpassning
skulle medföra ur ett miljö- och samhällsekonomiskt perspektiv. Kostnaden för förstudien är
150 tkr och förstudien ska vara slutförd senast den 31 december 2016.
Politikerna som driver frågan i Rönne å har möjlighet att medverka vid vattenrådets
styrelsesammanträde i december och berätta om sin syn på frågan.
Övrigt
Inga övriga ärenden.
Styrelsen beslutar:
 att godkänna fortsatt arbete inom etapp II i enlighet med redovisad
planering, samt
 att lägga övrig information till handlingarna.
§ 7.
Reparation och underhåll
Tilläggsbeställning till Ekologgruppen
Vattenrådet har en del pågående projekt inom reparation och underhåll där kansliet behöver
hjälp av konsult. För att hantera detta görs en tilläggsbeställning till Ekologgruppens
befintliga uppdrag. I tilläggsbeställningen ingår de projekt som rapporterats in till kansliet av
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markägare samt de anlagda våtmarker som bedömdes ha störst åtgärdsbehov enligt Alexander
Lindskogs examensarbete ”Vegetationsetablering i anlagda våtmarker i södra Skåne”.
Tilläggsbeställningen gäller för 2016-2017 och kansliet gör en beräkning av kostnad för
tilläggsbeställningen.
Pågående arbete
Våtmarker som anmälts till kansliet med behov av reparation och underhåll:
 nr 253, Hjularöd i Eslövs kommun
 nr 47, Åkarp 4:3 i Hörby kommun
 nr 229, Alestadtorp i Sjöbo kommun
 nr 593, Brandstad 19:27 i Sjöbo kommun
 nr 51, Vallarum 13:4 i Sjöbo kommun
Kansliet fältbesöker dessa våtmarker samt de våtmarker i Alexanders rapport som har
bedömts ha behov av åtgärder och gör därefter en bedömning om konsulthjälp behövs.
Övrigt
Inga övriga ärenden.
Styrelsen beslutar:
 att lägga informationen till handlingarna.
§ 8.
Övriga frågor
Bilaga 4
Sammanträdestider 2016
Styrelsen:
1/12

09.00

Beredningsgrupp:
9/11
08.30

Lomma

Eslöv

Budgetuppföljning
Anna redovisar budgetuppföljning för samtliga verksamheter enligt bilaga 4.
Delegations- och arbetsordning
Anna informerar kort om vattenrådets delegations- och arbetsordning.
Vala av firmatecknare och sekreterare
Vid det konstituerande styrelsemötet i maj valdes Anna Olsson och Thomas Quist var för sig
som firmatecknare, och Anna Olsson valdes till sekreterare och kassaförvaltare. Jonas
Johansson föreslås väljas som ersättare för Anna Olsson både som firmatecknare, sekreterare
och kassaförvaltare.
Publicering av protokoll
För att kunna publicera protokollet från mötet på hemsidan behöver styrelsen godkänna
publiceringen.
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Övrigt
Transport av rötslam genom Vombs by
Solveig meddelar att det går många transporter med rötslam genom Vombs by och undrar om
någon vet var rötslammet läggs ut och vilken effekt detta kan ha på grundvattnet och på
Kävlingeån.
Lunds kommun har förbjudit utläggande av rötslam medan det är tillåtet i både Eslövs och
Sjöbo kommun. Då det är få som tar emot rötslam finns risk att utläggandet koncentreras till
vissa områden.
Hans-Åke Mårtensson menar att det bör finnas en samsyn inom VA SYDs
medlemskommuner. Thomas föreslår att respektive ledamot tar med frågan till sin kommun.
Getingeprojektet
Håkan Bjelkengren meddelar att då å-fåran tidigare rensats och massorna lagts upp på
motstående sida ska dessa nu provtas för att se om det finns föroreningar även där.
VA-dragning Vombs by
Vombs by ska anslutas till det kommunala VA-nätet, men åtgärder planerade till 2017 har nu
skjutits fram till 2018.
Styrelsen beslutar:
 att uppdra åt kansliet att ta fram förslag på reviderad delegations- och
arbetsordning till nästa styrelsesammanträde,
 att utse Jonas Johansson till ersättare för Anna Olsson som sekreterare
och kassaförvaltare,
 att utse Jonas Johansson till ersättare för Anna Olsson som
firmatecknare,
 att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan, samt
 att lägga övrig information till handlingarna.

Thomas Quist tackar alla närvarande och avslutar mötet.
Lund som ovan

Anna Olsson
Vattenrådsmedarbetare

Justeras:

Thomas Quist, ordförande
Sjöbo kommun

Carl von Friesendorff
Jordägareförbundet

