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Anteckningar från möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommittés 
arbetsgrupp den 12 november 2013 
 
 
Tid:  20 november 2013, kl 09:00 
Plats: Rum 557, Stadshuset Landskrona 
 
Närvarande 
    Olle Nordell, Landskrona  
    Anna-Carin Linusson, Eslöv 
    Patrik Lund, Kävlinge 
    Jacob Levallius, Svalöv 
    Johan Krook,  Ekologgruppen 
 
 
§ 1 Information 
 
ON informerade om att: 
 

 Det bildats ett nätverk för Läkemedelsrester i vatten i Skåne.  
 Projektet med att förbättra Säbybäckens vattenmiljöer har tagit ett steg 

närmare genomförande då LST beviljat medel ur landsbygdsprogrammet. 
Tanken är att en kulverterad sträcka ska grävas upp och bäcken få ett 
slingrande förlopp. Projektet planeras i samband med en större 
exploatering i Borstahusen.  

 
§ 2. Genomgång av Åmansboken 
 
En uppdatering och nyutgåva av Åmansboken diskuterades generellt och i viss 
mån i detalj. Åmansboken finns som pdf-fil och har en hemsida på kommitténs 
hemsida. Boken är efterfrågad och det är motiverat med en nyutgåva. Det 
konstaterades att mycket av texten och figurerna håller generellt en hög klass och 
att strukturen i stort är bra. Några texter kan dock vara föråldrade och figurer med 
tidsserier bör generellt uppdateras, några teckningar har kanske ett för naivistiskt 
utseende, flera av fotografierna kan bytas ut mot bättre.  
 



  2(2) 

 
 
 
 
 
ANNAT/ON_Saxån_Anteckningar 20131120 utskrivet 192016-01-29 2.09  

Beslut: Det är motiverat med en att ge ut en reviderad version av Åmansboken i 
både tryckt och reviderad form. Bidrag för tryck mm bör kunna sökas från region 
Skånes miljövårdsfond och kanske även från LOVA ansökan till hösten 
respektive 21 januari. Inriktningen är i första hand att genomföra en reviderad 
upplaga med befintliga medel inom Saxån-Braåns vattenvårdskommitté samt 
befintliga personalresurser. Var och en granskar Åmansboken och föreslår 
förändringar. För granskning och förslag till ändringar kan en mall utarbetad av 
ON användas.  
 
§ 3 Vattenråd 
 
Konstaterades att det inte hinns med något möte innan jul men att det är lämpligt 
att skicka ut information om vattenrådet och dess arbete innan jul. Lämpligt med 
ett första möte i januari. Kallelse bör gå ut i december.  
 
§ 4 Övriga frågor 
 
Hemsidan diskuterades. Den behöver uppdateras och utvecklas. Det kan vara 
lämpligt att använda ett enklare webprogram än Dreamweaver. Kan vara en fördel 
om webprogrammet finns på samma server som hemsidan så att den kan redigeras 
oberoende av dator och även kan redigeras av fler personer.  
 
§ 5. Mötet avslutades  
 
 
 
 
Olle Nordell 
ekolog 


