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Datum

2004-01-23

Beteckning

Möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommittés arbetsgrupp
den 21 januari 2004
Plats: Stadshuset i Landskrona i rum 322 måndagen den 21 januari.
Tid: Klockan 10:00.
§ 1. Åmansboken
Åmansboken vård, skötsel och restaurering av åar i jordbruksbygd är tryckt
i 1500 exemplar. Ekologgruppen har i uppdrag att ta fram enklare broschyr
om miljövänliga rensningar till Naturvårdsverket m fl. Den kan ersätta den
kompletterande broschyren som tidigare diskuterats att producera.
Beslut: Priset sattes till 200 kr st med möjlighet till rabatt.
Recensionsexemplar och en broschyr skall skickas ut. De medel som
Region Skåne har anslagit för boken skall rekvireras under 2004.
§ 2. BT-kemi
Kunskapsläget om vilka åtgärder som planeras är oklart för arbetsgruppen.
De förorenade massorna skall förmodligen flyttas från platsen och planer för
ett rekreationsområde finns.
Beslut: Arbetsgruppen skall informera sig om vilka arbeten som pågår
och vilka planer som finns inför det planerade vårmötet i
Teckomatorp.
§ 3. Genomgång av verksamhetsplanen för 2004 och framåt
Förslaget till verksamhetsplan att beslutas om på Årsmötet den 25 februari
samt de mer detaljerade projektplanerna gicks igenom och diskuterades. Se
bilaga. Stadgeändring diskuterades och ett förslag att föreslå årsmötet
formulerades.
Beslut: ON korrigerar och kompletterar verksamhetsplanen och gör ett
förslag till budget till verksamhetsplanen. Några av projekten kan slås
ihop. De justerade projektplanerna skickas ut innan handlingarna till
årsmötet distribueras. Följande tillägg till stadgarna under § 1
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föreslogs: ”Verka för att de nationella, regionala och lokala miljömål
som är relevanta för kommitténs verksamhet uppfylls.”
§ 4. Verksamhetsberättelse för 2003
Något förslag till verksamhetsberättelse förelåg inte till mötet.
Beslut: ON uppdrogs att skriva ett förslag till verksamhetsberättelse
och skicka ut för genomläsning.
§ 5. Vattendirektivet och Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Mötet konstaterade att det fortfarande är oklart vad vattendirektivet kommer
att innebära för kommitténs verksamhet.
Beslut: Avvakta åtgärder
§ 6. Övriga frågor.
ON informerade kort om den Häradsekonomiska kartan och dess
möjligheter. Det går att koordinatsätta kartorna och digitalisera
informationen på kartorna i t ex MapInfo. ON har påbörjat kartering av
vattendragen och märgelgravar inom avrinningsområdet.
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