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Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 – 11:30
Hans-Inge Svensson (S), ordf.
Birgit Landquist (C), vice ordf.
Torsten Vigre (M)
Hans Lennartsson (S)
Sven-Ove Dahlsson (C)
Olle Steen (S), ers
Lars Nilsson (S), ers
Jenny Wenhammar (MP), ers
Åsa Andersson, projektledare
Lars Bevmo, rådgivare mentor
Ulf Evertsson, biträdande projektledare
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef

Utses att justera

Hans Lennartsson

Justeringens tid och plats

2009-06-24, Teckomatorp
Paragrafer

Sekreterare

Åsa Andersson

Ordförande

Hans-Inge Svensson

Justerande

Hans Lennartsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

BT Kemi Efterbehandling, styrelsen

Sammanträdesdatum

2010-06-16

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Britta Fremling

Utdragsbestyrkande
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§ 16

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Dnr 6-2010

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 månadsuppföljning för januari-mars
2010.

b) Projektledningen har även tagit fram en förenklad ekonomisk redovisning för perioden januari-maj. Det statliga bidraget har nu
utnyttjats till fullo.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning januari-mars 2010
Förenklad uppföljning januari-maj, daterad 2010-06-07
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Bidragsansökningar
Sammanfattning
Delbidragsansökan skickades in till Länsstyrelsen 2010-05-26. Då
handläggaren på Naturvårdsverket inte hunnit handlägga ärendet i tid
för mötet med generaldirektören 2010-06-17 kommer ärendet att tas
upp på ett extrainsatt möte 2010-07-01.
Ansökan omfattar ett bidrag om 10 miljoner kronor för full kostnadstäckning. Det är oklart om Naturvårdsverket kommer att ge bidrag
för full kostnadstäckning. Eventuellt kan Svalövs kommun även
fortsatt stå för en del av de kostnader som tidigare gått under
kommunala medel. Bidraget förväntas som längst täcka projektets
utgifter till årsskiftet 2010/2011.
Bidragsansökan för slutförande av saneringen av det södra området
skickades till Länsstyrelsen i konceptform i februari. Länsstyrelsen
har därefter skickat den vidare till Naturvårdsverket för synpunkter.
Projektledningens arbete med bidragsansökan vilar till dess Naturvårdsverket återkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan om delbidrag, daterad 2010-05-26
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Lägesrapport Norra området
Sammanfattning
Arbete pågår med slutrapportering av efterbehandlingen av det norra
området. Slutbesiktning av Skanskas entreprenad har ännu ej kunnat
genomföras då Skanska ännu inte inkommit med alla kvalitetsdokument. Odens underentreprenör har slutfört de arbeten som
kvarstod att genomföras (grässådd m.m.) på det norra området.
2010-05-27 gjordes en efterkontroll på det norra området, då bland
annat etableringen av växterna kontrollerades översiktligt i
samarbete med kommunekolog Charlotte Lundberg. De flesta växter
ser ut att ha etablerat sig fint. Entreprenören kommer som en del av
garantiskötseln att byta ut de växter som ej klarat sig.
Teknik & Service har satt upp skyltar vid Vallarna och placerat
papperskorgar såsom de funnit bäst. Papperskorgarna fungerar som
kombinerad hundlatrin och papperskorg. Papperskorgarna som
tidigare fanns inne på området är borttagna eftersom det inte finns
några resurser för tömning av dessa.
Vinnarna i namntävlingen firades 2010-05-03 efter det att skyltar
satts upp vid de båda ingångarna. Vinnarna fick tillsammans täcka av
den ena skylten. Därefter fortsatte firandet på Traktens Mat & Café
med tårta och kaffe tillsammans med projektledningen, representant
från styrelsen och kommunalrådet Karl-Erik Kruse. Vinnarna fick
varsin tennsked och varsitt flygfoto över Vallarna.
Bengt Rahm från Saxån-Braåns Fiskevårdsförening har under maj
månad satt alplantor längs den södra åkanten. Detta för att säkerställa
att den milda rensningen som gjordes i ån sommaren 2009 ska få full
verkan. Även några ekplantor har satts längs sträckan för att öka
mångfalden.
LEADER-projektet Kulturzon Teckomatorp har som en del i förstudien satt upp en skulptur på Vallarna. Skulpturen som är gjord av
konstnären Peggy Wauters invigdes kvällen 2 juni med bland annat
framträdande av olika musiker och tal av kommunalrådet Karl-Erik
Kruse.
Borttransporten av föroreningar via dräneringssystemet är nu nere på
den nivå som Braån beräknas kunna hantera enligt riskbedömningen.
Pumpningen ska därför minskas gradvis samtidigt som miljökontrollen av Braån fortsätter som tidigare.
Styrelsens beslut
•
Justerandes sign.

Informationen noteras.
Utdragsbestyrkande
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§ 20

Framtida hantering av rekreationsområdet Vallarna
Sammanfattning
Då projekt BT Kemi Efterbehandling är tidsbegränsat bör ansvaret
för rekreationsområdet Vallarna föras över på tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet (TSU) för att säkerställa områdets skötsel på lång
sikt. Även kapitalkostnaden för investeringen bör föras över på TSU.
Tillägg!?!?
Beslutsunderlag
Framtida hantering av rekreationsområdet Vallarna, tjänsteskrivelse
daterad 2010-06-08
Styrelsens beslut
•

Styrelsen beslutar föreslå tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet att överta ansvaret för skötseln av Vallarna, inklusive
drift- och kapitalkostnader, fr.o.m. 1 september 2010, enligt
tjänsteskrivelse med tillägg enligt diskussioner förda på mötet.

Expediering
TSU (BRG)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Dnr 2-2010

Lägesrapport Södra industriområdet
Sammanfattning
Åtgärdsutredningen finns framme i konceptform sedan början av
2010. Slutförandet skjuts fram i avvaktande på eventuella synpunkter
från Naturvårdsverket. Enligt länsstyrelsen är tjänstemännen på
Naturvårdsverket positivt inställda till att besöka BT Kemi-projektet.
Projektledningens förhoppning är att ett besök ska kunna gå av
stapeln innan slutet av sommaren.
Ett möte med länsledningen angående det södra BT Kemi-området
genomfördes den 7 april. Länsledningen, kommunledningen,
presidiet för styrelsen samt projektledningen besökte området och
diskuterade läget i projektet.
Länsstyrelsen har svarat på den skrivelse som företagarna på det
södra området skickat till Länsstyrelsen.
Arbete pågår med värdering av fastigheterna på det södra området.
Detta är en förberedelse för eventuella förhandlingar med fastighetsägarna på det södra området om inlösen, vari värderingen kommer
att vara en viktig del.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från besök av landshövdingen
Angående efterbehandling av det f.d. BT Kemi-området i
Teckomatorp, Svalövs kommun
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

BT Kemi Efterbehandling

Sida

8 (8)

2010-06-16

§ 22

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) Informationsmöte för allmänheten
Informationsmöte för allmänheten hölls i Torgskolan den 21
april. Intresset var stor och mötet var välbesökt med ca 30
deltagare.
c) Förfrågan från TRP’s dart
TRP´s Dart ideella förening har inkommit med en förfrågan om
större lokaler för verksamheten. Föreningen är också intresserad
av att utöka sin verksamhet med fritidsgård för ungdomar två
kvällar i veckan, förutsatt att tillgång fås till större lokaler.
d) Övrigt
Vänsterpartiets lokalavdelning har uttryckt intresse över att
eventuellt hyra en lokal i Torgskolan.
Resultatet från vårens bottenfaunaundersökning har inkommit.
Bottenfaunan i Braån var relativt likartad upp- och nedströms
BT Kemi-området. Inga skillnader märktes i artantal före och
efter saneringsarbetet. Vårens resultat visade inte på någon
tydlig skillnad mellan upp- och nedströmslokalerna när det
gäller föroreningsindex och ekologisk status.
Beslutsunderlag
Förfrågan från TRP’s dart ideella förening till BT kemi styrelse och
Kommunen om större lokaler för verksamheten, inkommen 2010-0511
Utdrag ur Bottenfaunan i Braån, daterad 2010-06-09. Delades ut på
mötet.
Styrelsens beslut
•
•

Justerandes sign.

Styrelsen beslutar att ställa sig positiv till förslaget från TRP`s
Dart
Informationen i övrigt noteras

Utdragsbestyrkande

