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ÖVRIGA FÖRTROENDEPOSTER 
Valberedningen: Maria Malmborg, Betty Widegren 
Revisorer: Ditte Lindström, Anders Malmborg 

ALLMÄNT OM FÖRENINGENS VERKSAMHET 
Intresseföreningen bildades i maj 2018 på initiativ av människor med intresse för Höjeådalens natur och des omgivande 
kulturlandskap.  

Föreningen har till ändamål att främja intresset för, och verka för att de inom Lunds och Staffanstorps kommuns belägna 
områdena med natur- och kulturvärden som är förknippade med Höje å mellan Knästorp och gränsen mot Lomma Kommun 
bevaras och utvecklas.  

Intresseföreningen vill uppnå sitt ändamål genom aktiviteter som belyser områdets betydelse. Föreningens verksamhet ska 
inbegripa att granska planer och förslag för området och påverka dessa för att motsvara föreningens ändamål.  

VIKTIGA HÄNDELSER 
Corona  
Pandemin har starkt påverkat föreningens möjligheter att anordna medlemsaktiviteter. Årsmötet var i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer uppskjutet till 26 augusti. Mötet kunde då hållas utomhus. I samband med det 
presenterade vattenrådet sig och sin verksamhet. 
 
 
  
Utanför detta har styrelsens arbete varit fokuserad på dessa tre områden: 

1. Opinionsbildning och information till allmänheten 
2. Dialog med Lunds och Staffanstorps kommuns tjänstepersoner och politiker 
3. Sökt finansiellt stöd för föreningens verksamhet 

 
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten samt ett arbetsmöte under 2021.  
 
Opinionsbildning och information till medlemmar och allmänheten 
Föreningen representerades på västerdagen den 28 augusti av Tomas Wåhlin och Stefan L. Andersson. 
. Under året har det bedrivits opinionsbildning enligt föreningens ändamål, både riktat mot allmänheten samt till politiker i 
framförallt Lunds kommun.  Föreningen har även haft tillfälle att förmedla sina synpunkter genom en artikel publicerad i 
Sydsvenskan Staffanstorps kommun går på i ullstrumporna i Höjeådalen (15 november 2021). 
 
Dialog med Lunds och Staffanstorps kommuns tjänstepersoner och politiker 
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Lunds kommunfullmäktige hade redan under 2019 beslutat om att ett naturreservat ska inrättas i Höjeådalen.  Beslutet är 
beslut nu formaliserad och föreningen skrev remiss för skötselplanen samt ingick i dialogen kring anläggandet av lekplatsen. 
 Föreningen deltog i samrådsmöten för VASyds projekt ”Hållbar avloppsrening Skåne” (Nya Sjölunda och ny avloppstunnel 
Lund-Malmö) samt avgav ett yttrande i samband med samrådet  
Föreningen framhöll vikten av att bibehålla Lunds fantastiska och unika naturupplevelse i ett landskap med öppna 
vattenspeglar, där strandvegetation och djurliv frodas. Alla dokument som skickas in till kommuner och myndigheter läggs 
upp på föreningens hemsida samt på facebook medlemssidan 
 
Sökta bidrag 
Miljöbidrag söktes hösten 2021 för ett projekt som undersöker biokols förmåga att reducera näringsläckage i 
dräneringsvatten som mynnar i Höje å. Summan som söktes var 45 350 kr och innefattar mät- och labutrustning samt 
projektledare. Projektledare är Gabriella Eliasson. 
 
Miljöpris 
Ordförande i föreningen tog emot Lunds kommuns miljöpris vid ett kommunfullmäktigemöte i september. Priset på 25 000 
kr donerades till föreningen. 
Styrelsens ledamöter fortsatte under 2021 att uppmärksamma om nyheter för Höjeådalen, samt att belysa områdets 
betydelse genom inlägg på facebook-gruppen ”mitt Höje å” som vid årsslut hade samlat över 1600 medlemmar. Föreningen 
har även en hemsida (www.hojeadalen.se). 

VERKSAMHETEN I SIFFROR 
Vid utgången av 2021 hade föreningen xx medlemmar.  

Verksamheten gick med överskott (25 048 kr). Intäkter utgörs av medlemsavgifter (4 100 kr) och donationer (26 000 kr). 
Föreningens kostnader utgörs framförallt av bankkostnader (1 300 kr) och marknadsföringskostnader. Sistnämnda bekostade 
tryck av vykort med motiv från Höjeådalen, som är adresserade till politiker i Lund och Staffanstorp, och som delades ut till 
medlemmar och allmänheten. 
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