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Remiss: ”Motion ”Gör Höjeådalen till
kommunalt naturreservat””

Dnr BN 2019/0118

Sammanfattning
Miljöpartiet de gröna har till kommunfullmäktige inkommit med
motionen Gör Höjeådalen till kommunalt naturreservat. Motionen har
remitterats till tekniska nämnden och byggnadsnämnden.
I motionen föreslås att det inrättas ett naturreservat i Höjeådalen
och att uppdra åt tekniska förvaltningens park- och naturavdelning
att ta fram ett förslag till avgränsning. Motionärerna föreslår en
avgränsning på minst 100 hektar.
Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret ställer sig
positiva till skrivelsens yrkande att inrätta ett naturreservat i
Höjeådalen. Detta ligger i linje med centrala styrdokument för
arbetet med grönstruktur och naturvård i kommunen.
Förvaltningarna föreslår tekniska nämnden och byggnadsnämnden
att anta denna tjänsteskrivelse som sitt yttrande och översända den
till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och Tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 23 maj 2019
Miljöpartiet de grönas motion daterad 27 februari 2019

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar med instämmande av Axel Hallberg (MP),
Börje Hed (FNL), Per Johnsson (C), Klas Svanberg (M), Dimitrios
Afentoulis (KD), Ann Schlyter (V), Christoffer Karlsson (L) och
Dragan Brankovic (SD) bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.
Björn Abelson (S) yrkar med instämmande av Axel Hallberg (MP),
Börje Hed (FNL), Per Johnsson (C) och Klas Svanberg (M) följande
tillägg:
Det finns flera till Höjeådalen angränsande områden som bör räknas
in i ett sammanhängande natur och friluftsområde, Höjeå ängar öster
om Värpingeby, Värpingeravinen, delar av Höjeådalen öster om
E22:an. Naturligtvis bör Höjeå naturreservat fortsätta på bägge sidor
Höjeå och då även in i Staffanstorps kommun, för att både ge goda
förutsättningar för naturvården och för det rörliga friluftslivet.
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Om vi ska kunna ha både en mer omfattande rekreation och motion
för många Lundabor och andra intresserade i framtiden är det viktigt
att vi också planerar rätt från början så de höga naturvärden som
finns efter Höjeådalen inte hotas och naturen kommer att kunna
fortsätta utvecklas i framtiden.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på yrkandena och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Björn Abelsons (S)
m.fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
samt Björn Abelsons (S) m.fl. tilläggsyrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

anta förvaltningarnas tjänsteskrivelse som sitt yttrande, samt
översända yttrandet till kommunstyrelsen

Det finns flera till Höjeådalen angränsande områden som bör räknas
in i ett sammanhängande natur och friluftsområde, Höjeå ängar öster
om Värpingeby, Värpingeravinen, delar av Höjeådalen öster om
E22:an. Naturligtvis bör Höjeå naturreservat fortsätta på bägge sidor
Höjeå och då även in i Staffanstorps kommun, för att både ge goda
förutsättningar för naturvården och för det rörliga friluftslivet.
Om vi ska kunna ha både en mer omfattande rekreation och motion
för många Lundabor och andra intresserade i framtiden är det viktigt
att vi också planerar rätt från början så de höga naturvärden som
finns efter Höjeådalen inte hotas och naturen kommer att kunna
fortsätta utvecklas i framtiden.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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BN 2018/0538

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2019-06-18 klockan
17.00–19.33

Ledamöter

Klas Svanberg (M), ordförande
Börje Hed (FNL), vice ordf
Björn Abelson (S), 2:e v ordf
Christoffer Karlsson (L)
Per Johnsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)
Daniel Fatemi (S)
Axel Hallberg (MP)
Ann Schlyter (V)
Dragan Brankovic (SD)

Tjänstgörande ersättare

Margita Malmros (S), tjänstgör för Akram Heidari (S) § 110-129

Ersättare

Axel Nordberg (L)
Lena Gustafsson (M)
Ann Tångmark (FNL)
Christina Sjöström (MP)
Helmut Moser (V)

Övriga

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Kent Ratcovich, planarkitekt
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Anna Vroland, administrativ chef
Charlotte Hägg Reader, arkitekt
Karin Görlin, landskapsarkitekt
Wide Persson, landskapsarkitekt
Ann-Sofi Ahlgren, planadministratör
Beata Bibel, kartingenjör

Justerare

Björn Abelson (S) med Christoffer Karlsson (L) som ersättare

Paragrafer

§ 110–116, 118-129

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

2019-06-18
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Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 25 juni kl.
14.00

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Klas Svanberg (M)

Justerare

Björn Abelson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 110–116, 118-129

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2019-07-19

Utdragsbestyrkande

