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Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 – 11.00
Hans-Inge Svensson (s), ordf.
Torsten Vigre (m)
Hans Lennartsson (s)
Sven-Ove Dahlsson (c)
Olle Steen (s) tjg ers.
Bertil Nilsson (m), ers
Lars Nilsson (s), ers
Jenny Wenhammar (mp), ers
Åsa Ratcovich, projektchef
Lars Bevmo, projektledare
Ulf Evertsson, bitr. projektledare
Åsa Andersson, bitr. projektledare

Utses att justera

Sven-Ove Dahlsson (c)

Justeringens tid och plats

2009-02-27, Teckomatorp
Paragrafer

Sekreterare

Åsa Andersson

Ordförande

Hans-Inge Svensson

Justerande

Sven-Ove Dahlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

BT Kemi Efterbehandling, styrelsen

Sammanträdesdatum

2009-02-18

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Britta Fremling

Utdragsbestyrkande
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Upprop
Upprop förrättas av ordförande Hans-Inge Svensson (s).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 4-2009

Ekonomisk rapport, 2008-01-01—12-31, underlag till
årsredovisning
Sammanfattning
Enligt kommunens nya ekonomimodell redovisas kvartalsvis ekonomiska uppföljningar. Efter månaderna mars, juni och september
överlämnas månadsuppföljningarna också för beslut i kommunstyrelsen. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Projektorganisationen har arbetat fram bokslut 2008 för styrelsen.
Den statliga verksamheten redovisar ett underskott som ska täckas av
erhållet bidrag. Den kommunala verksamheten visar ett överskott på
30 tkr gentemot budget. Det sparbeting på 200 tkr, som antogs
hösten 2008, har inte kunnat uppfyllas. Orsaken är att åtgärder för att
förhindra fuktskador i Torgskolan blev nödvändiga att genomföra.
Projektorganisationen har arbetat fram en förenklad ekonomisk uppföljning av januari månad för styrelsen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2008.
Förenklad ekonomisk uppföljning, januari 2008, daterad 2009-02-11.
Styrelsens beslut
•
•

Justerandes sign.

Årsredovisningen för 2008 revideras enligt diskussioner förda på
mötet innan den överlämnas till Kommunstyrelsen.
Informationen noteras.
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Dnr 5-2009

Lägesrapport Norra området
Sammanfattning
Projektledningen redogör för de pågående arbetena på det norra
området. Totalt 66 500 ton har i dagsläget skickats till Bremen,
Tyskland, för behandling. Behandlingen av 55 000 ton har godkänts
av den tyska oberoende kontrollen.
Efter samråd med länsstyrelsen räknas det norra området nu som
färdigurgrävt. Ca 9 000 ton förorenad jord ligger i dagsläget i ett tillfälligt upplag på det norra området i väntan på nytt exporttillstånd.
Skanska planerar för att utlastningen inte ska störa Odens arbeten.
Eftersom Oden arbetar måndag-torsdag finns möjligheten att
antingen lasta två lite större båtar under en helg (fredag till söndag)
eller att lasta en båt under fredagen tre gånger. Länsstyrelsens
representant har underhand framfört att det sannolikt inte är någon
nackdel att köra en helg.
Pålningsarbetet för de nya G/C-broarna har påbörjats av Odens
underentreprenör. Även det stora arbetet med att flytta rena massor
från upplaget till det norra området har påbörjats. Oden kommer att
svara för all återfyllnad. Ca 12 000 ton jord har dessutom erhållits
från Billeberga; massor som transporterats direkt på plats i det norra
området. Klagomål har framförts till en styrelsemedlem på att
lastbilarna kör fort på Garvaregatan. Projektledningen för klagomålet
vidare till berörda med krav på bättring.
Oden har lagt om de rör som transporterar dräneringsvattnet från
testsaneringen på det södra området till dräneringssystemet på den
norra sidan. Detta eftersom det västra brostödet för bron över
Söderåsbanan är placerat rakt ovanför den brunn där vattenledningen
från södra området kopplats på. Oden har även dragit om vägen som
går till pumpstationen eftersom den annars stoppats av det norra
brostödet till bron över Rååbanan.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras.
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Dnr 6-2009

Lägesrapport Södra industriområdet
Sammanfattning
Projektledningen redogör för de pågående arbetena på det södra
området. Arbetena med testsaneringen börjar närma sig sitt slut.
Fjorton delytor har grävts upp och jord- och vattenprover har
skickats in för analys. Av dessa har tre områden inom grönområdet
grävts ut och bedömts vara färdigsanerade. Sex snitt har gjorts i den
södra betsvämman och två i den norra. Även betsvämman vid
järnvägen och en nedstigningsbrunn till betkulverten har grävts fram.
Saneringen av den lilla betsvämman vid järnvägen har påbörjats.
Betongkonstruktionen går längre in under det nordvästra hörnet av
Lans byggnad än förväntat. Eventuellt måste ytterligare förstärkning
av byggnaden utföras innan saneringen kan avslutas. Då den västra
delen av betsvämman grävdes bort framkom att jorden under är
lokalt förorenad av olja. Analyssvar måste avvaktas innan arbetet
kan fortsätta. Svevia fortsätter med att undersöka kulverten under
porten till verkstaden samt med ytterligare något snitt i betsvämmorna. Resultaten av analyser på jord, betong och vatten i groparna
tyder på att föroreningarna är mer omfattande än förväntat.
Enligt protokoll inkomna från luktpanelen har en del lukt noterats
under januari, främst under ett par dagar i slutet av månaden. Lukten
kommer med största sannolikhet från testsaneringen av det södra
området. Även Per Olsson från Lans Mekaniska Verkstad påpekade
att det luktade starkt under dessa dagarna vid verkstaden.
Abedular har presenterat en preliminär rapport som redovisar
alternativa förslag till lösningen av Lans verksamhet vid en rivning
och nybyggnad av byggnad 5. Rapporten ska presenteras för
länsstyrelsen vid samordningsmöte den 26 februari 2009. Enda
rimliga lösning bedöms vara att en tillbyggnad görs öster om de
nuvarande lokalerna. Andra alternativ t.ex. med legotillverkning
eller inhyrning av lokaler på annat håll bedöms inte vara realistiska.
Jenny Wenhammar tog upp frågan på dokumentation för framtiden
med film, bandinspelningar, foton o.d. Dokumentation görs, dock ej
band- eller filminspelningar. Frågan bör uppmärksammas.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras
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Övriga frågor
a) Avstämning tidsplan
Någon revidering av den övergripande tidplanen har inte gjorts.
Planeringen är att naturområdet på den norra sidan skall kunna
färdigställas under hösten 2009. Bidragsansökan för de återstående åtgärderna på den södra sidan bedöms tidigast kunna
lämnas in till försommaren 2009. Hur lång tid det sedan tar att få
bidragsbeslut och att genomföra de åtgärder som behövs är svårt
att bedöma.
b) 30 årsdag
Den 22 februari är det på dagen 30 år sedan rivningen av
BT Kemi symboliserades med sprängning av skorstenen.
Projektledningen informerar om att projektet har ”Öppet hus”
för alla intresserade under söndagen den 22 februari mellan kl.
12-16 i utställningen och informationslokalen.
c) Övrigt
a. Hans Tapper har inkommit med ett förslag till en konsultinsats för att klara ut vad en skulpturpark på det norra
området skulle kräva. Styrelsen ställde sig tveksam till att
nu besluta om en sådan insats utan ansåg det i så fall var
en fråga för Kultur- och utbildningsnämnden. Vem ska i
så fall vara huvudman och driva en sådan park? Projektledningen undersöker länsstyrelsens syn på en sådan
konsultinsats vid kommande samrådsmöte.
b. Diskussioner pågår med O3 Technology och SWECO om
hur en permanent anläggning för ozonrening av
dräneringsvattnet kan utformas. Förberedelser har gjorts
så att ett in situ-försök på förorenad jord kan påbörjas på
det södra området.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras
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