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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)
Jenny Wenhammar (MP), tjg ers
Olle Steen (S), ers
Bertil Nilsson (M), ers
Lars Nilsson (S), ers
Åsa Ratcovich, projektchef
Åsa Andersson, projektledare
Lars Bevmo, rådgivare mentor
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef

Utses att justera

Torsten Vigre

Justeringens tid och plats

2009-03-22, Teckomatorp
Paragrafer

Sekreterare

Åsa Andersson

Ordförande

Hans-Inge Svensson

Justerande

Torsten Vigre
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

BT Kemi Efterbehandling, styrelsen

Sammanträdesdatum

2010-03-17

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Britta Fremling
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§ 11

Upprop
Upprop förrättas av ordförande Hans-Inge Svensson (S).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Ekonomisk rapport
Sammanfattning
Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning
med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen.
Tertialuppföljning lämnas till kommunfullmäktige efter april månad.
Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
a)

Projektledningen har tagit fram en förenklad ekonomisk redovisning
för perioden januari-februari.

b) Projektledningen redovisade vid mötet att arbete pågår med en
beräkning av fördelningen av kostnaderna för det norra området
mellan stat och kommun för helheten och de s.k. extra arbetena inkl
GC-broar. Extraarbetena ska fördelas 50/50 medan staten står för
högst 95% av resterande del. En viktig fråga är hur massorna, som
kommunen har tillhandahållit, ska värderas. Frågan ska diskuteras
med handläggaren hos länsstyrelsen innan den tas upp med
Naturvårdsverket. Från och med årsskiftet kan Naturvårdsverket
bevilja 100% bidrag i särskilda fall. Avsikten är att söka full
täckning för åtgärderna på det södra området.
Beslutsunderlag
Förenklad uppföljning, daterad 2010-03-08
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Lägesrapport Norra området
Sammanfattning
Både behandlings- och markanläggningsentreprenaderna är i princip
färdigställda. I behandlingsentreprenaden återstår slutbesiktning av
Skanskas entreprenad, vilken kan genomföras först då Skanska
redovisat alla kvalitetsdokument. I markanläggningsentreprenaden
återstår viss grässådd samt garantiskötsel fram till november 2011.
a) Tillväxt och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2010-02-24 enligt
styrelsens önskan att den nya naturparken på det norra BT Kemiområdet ska heta Vallarna. Detta betyder att namntävlingen som
genomfördes i samband med invigningen är klar. Det finns åtta
personer som alla föreslog namnet Vallarna och därmed är vinnare i
tävlingen. Projektledningen föreslår att vinnarna bjuds in till
uppsättningen av namnskyltar 3 maj, kl 17.30. Vinnarna får en enkel
present och firandet avslutas med en fika på Torgskolan eller
Traktens Mat tillsammans med representanter från styrelsen och
kommunalrådet Karl-Erik Kruse.
b) Länsstyrelsen kom i december med positivt beslut rörande ozonanläggningen för dräneringsvatten vilket sedan överklagades av
miljönämnden i Landskrona. Miljödomstolen avvisade Landskrona
miljönämnds överklagande med motiveringen att miljönämnden ej
har behörighet att föra Landskrona kommuns talan i målet hos miljödomstolen. Miljönämnden har nu gått vidare och överklagat
miljödomstolens beslut till miljööverdomstolen.
c) Samarbete pågår med Teknik & Service för att hitta en så bra lösning
som möjligt för placering av skyltar, papperskorgar samt hundlatrinkärl på Vallarna. Då det förekommit att hästar rört sig på området
diskuterades huruvida förbudsskyltar mot ridning ska sättas upp eller
ej. Projektledningen ska i samråd med intressenter och Teknik &
Service utreda frågan.
Beslutsunderlag
Beslut TSU 2010-02-24, Namn på nya naturparken i Teckomatorp
Lista på vinnare i namntävlingen, delades ut på styrelsemötet
Beslut Miljödomstolen 2010-02-17, gällande behandling av
dräneringsvatten; nu behörighet att överklaga.
Beslut och förslag till beslut, Miljönämnden i Landskrona 2010-0304. BT Kemi, överklagan till miljööverdomstolen. Delades ut vid
mötet.
Styrelsens beslut
•
Justerandes sign.

Informationen noteras.
Utdragsbestyrkande
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§ 14

Lägesrapport Södra industriområdet
Sammanfattning
a)

Förslag på bidragsansökan lämnades efter föregående styrelsemöte
vidare till Länsstyrelsen för kommentarer. Länsstyrelsen har också
lämnat vidare ansökan till Naturvårdsverket/SGU vars handläggare
nu ska bedöma ansökan med tillhörande åtgärdsutredning. Det är
osäkert hur lång tid detta kommer att ta eftersom det nu pågår
omstrukturering inom den avdelning på NV som arbetar med
efterbehandlingsfrågor. Förhoppningen är att de ska hinna komma
med några kommentarer innan BT Kemi-projektet ska informera på
Kommunfullmäktige den 29 mars.
Projektledningen informerade Kommunstyrelsen den 15 mars om de
bidragsansökningar som lämnats till Länsstyrelsen.

b) Ett möte med länsledningen är inplanerat till 7 april i Torgskolan.
Länsledningen, kommunledningen, presidiet för styrelsen samt
projektledningen kommer besöka området och diskutera läget i
projektet.
Beslutsunderlag
Programförslag – inför besök av länsledningen, delades ut vid mötet
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Övriga frågor
a) Avstämning tidsplan
Någon revidering av den övergripande tidplanen har inte gjorts.
Det norra området är klart. Tidplanen för det södra området är
mycket osäker.
b) Information om planarbeten och exploatering i Teckomatorp
Tommy Samuelsson lämnade information om pågående arbeten
i Teckomatorp. Kommunen ska ta fram förslag på och redovisa
till Banverket hur staket kan dras längs banområdet i
Teckomatorp. Vägverket skriver nu på hemsidan att planerad
byggstart för tätortsåtgärder i Teckomatorp är tidigast 2011.
c) Informationsmöte för allmänheten
Eftersom mycket ny information framkommit i projektet sedan
föregående informationsmöte i maj 2009 är det önskvärt med
ytterligare ett möte. Projektledningens förslag till tidpunkt är 21
april kl 18:30 i Torgskolan.
d) Förfrågan från Torpardagen
Föreningen Torpardagen har hört av sig till kommunen med
förfrågan om sponsring genom annonsering i lokaltidningen
Svalövsedition. BT Kemi-projektet kan dock inte stödja
eftersom föreningar stöds på annat sätt i kommunen.
e) Projektorganisation
Från årsskiftet ser projektledningen ut som följer:
Åsa Ratcovich, projektchef (20 %)
Åsa Andersson, projektledare (100 %)
Lars Bevmo, rådgivare (efter behov, ca 50 %)
Ulf Evertsson, bitr. projektledare (efter behov, ca 20 %)
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef (20 %)
f)

Övrigt
Torbjörn Ekelund (Fp) har informerat projektledningen om att
det går rykten om dumpat avfall från BT Kemi på en gammal
soptipp belägen mellan Gissleberga Kvarn och Norrvidinge.
Projektledningen avser ta kontakt med Ekelund för att få klarhet
i om det handlar om fakta eller enbart rykten.
Patrik Nyholm på Traktens Mat har kommit med en förfrågan
angående att hyra sammanträdeslokalen i Torgskolan vid
enstaka tillfällen för konferensverksamhet. Då ingen tydlig
konkurrens finns med övriga lokaluthyrare på orten bör det gå
bra.

Justerandes sign.
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Beslutsunderlag
Förfrågan från Föreningen Torpardagen om sponsring av
Torpardagen
E-post från Torbjörn Ekelund till Åsa Ratcovich, 2010-03-13,
delades ut vid mötet
Styrelsens beslut
•
•

Justerandes sign.

Styrelsen beslutar att man inte kan sponsra Föreningen
Torpardagen eller delta på Torpardagen
Informationen i övrigt noteras

Utdragsbestyrkande

