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Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 – 11:00
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 Ratcovich, projektchef
Lars Bevmo, projektledare
Ulf Evertsson, bitr. projektledare
Åsa Andersson, bitr. projektledare
Tommy Samuelsson, bitr. projektledare
Utses att justera

Torsten Vigre

Justeringens tid och plats

2009-10-20, 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
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Britta Fremling

Utdragsbestyrkande

32-36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

BT Kemi Efterbehandling

2009-10-14

§ 32

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

Justerandes sign.
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§ 33

Dnr 4-2009

Ekonomisk rapport, Månadsuppföljning 2009-01-01—
09-30
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.
Projektorganisationen har arbetat fram en förenklad uppföljning
t.o.m. september 2009.
Projektledningen har begärt tidigareläggning av del av
naturvårdsverkets bidrag från 2010 till 2009.
Kommunrevisionen har besökt projektet den 13 oktober.
Projektledningen redovisade vid besöket kortfattat projektet; dess
historik, genomförda åtgärder och ekonomiska utfall. Revisionen
ansåg besöket vara givande och värdefullt.
Beslutsunderlag
Förenklad uppföljning för september månad, reviderad 2009-10-08.
Behov av tidigareläggning av bidrag 2009-09-21.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras
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§ 34

Dnr 5-2009

Lägesrapport Norra området
Sammanfattning
Totalt 66 000 ton har hitintills behandlats på behandlingsanläggningen i Bremen och godkänts av den tyska oberoende myndigheten.
Odens arbeten med det blivande rekreationsområdet fortskrider.
Arbetet med grässådd och plantering har i stort genomförts till
hälften. Belysning och övrig el-anläggning är i stort färdigt.
Avetablering av arbetsplatsen pågår. Slutbesiktning planeras ske den
17 november med Per-Olov Settvik som besiktningsman utsedd av
projektet. Settvik har tidigare slutbesiktigat GC-broarna.
Plantering av Barnens klimatskog planeras till den 21-22 oktober i
samarbete med skolor, dagis och naturpedagogen Charlotte
Lundberg. Alla skol- och dagisbarn i Teckomatorp är inbjudna.
Totalt 270 barn kommer under två dagar att plantera cirka 120 träd.
Invigning av området planeras ske den 6 december, se under
”Övrigt” §36 nedan.
Diskussioner med Skanska om avslut av entreprenaden med slutbesiktning och ekonomisk uppgörelse planeras påbörjas den 26
oktober. Underlag för den ekonomiska redovisningen har kommit
från Skanska. Det som återstår av Skanskas arbeten är redovisning
från behandlingen av den sista kampanjens jordmassor.
Projektledningen har anlitat Knut Strandh, en erfaren entreprenör
och byggledare (Knut Cariega Byggstyrning AB), som rådgivare i
förhandlingarna. I entreprenadjuridiska frågor finns också advokat
Jens Pedersen tillhands.
Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras.
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§ 35

Dnr 6-2009

Lägesrapport Södra industriområdet
Sammanfattning
a.

Pågående arbeten
För närvarande pågår inga fysiska arbeten på plats i området.

b.

Utredningsarbetet fortsätter med mål att ha en rapport i koncept i
början av december. Rapporten ska redovisa alla tänkbara
alternativ till åtgärder för det södra området och en värdering av
alternativen. En ny teknik avseende provtagning i rinnande
vatten har kommit fram. Projektet avser testa metoden som
innebär att man har en provtagare som under en viss tid
ackumulerar föroreningar i sig. Den bedöms kunna användas för
att klarlägga hur mycket fenoxisyror som under en vald period
(kanske två veckor) passerar provtagaren. Provtagare planeras
installeras i Braån på 3 platser, i dagvattenledningar uppströms
respektive nedströms det södra området och i avloppsledningen
till f.d. reningsverket.

c.

Ett brev har inkommit från Teckomatorps Bilskrot. Företaget
önskar utveckla sin verksamhet och känner sig hämmat av
BT Kemi-projektet och med en stor osäkerhet inför framtiden.
Företaget önskar köpa industrimark i Billeberga för att kunna
utveckla verksamheten vilket framförts i särskild skrivelse till
Svalövs Kommun.

Beslutsmaterial
Brev från Teckomatorps Bilskrot 2009-09-21.
Förslag på skrivelse till Teckomatorps Bilskrot, 2009-10-13.
Styrelsens beslut
•
•

•

Justerandes sign.

Projektledningen uppdras besvara skrivelsen från Teckomatorps
Bilskrot enligt förslag redovisat och reviderat vid mötet.
Projektledningen uppdras ta kontakt med verksamhetsutövare
och fastighetsutövare på det södra BT Kemi-området för att
förtydliga vilken hjälp de kan förvänta sig få resp. inte få från
staten via projektet i samband med eventuell flytt från området.
Informationen i övrigt noteras
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§ 36

Övriga frågor
a) Avstämning tidsplan
Någon revidering av den övergripande tidplanen har inte gjorts.
Det norra området förväntas fortsatt bli klart under året.
Tidplanen för det södra området är mycket osäker.
b) Attitydundersökningen
Attitydundersökningen har genomförts. Rapport gavs vid mötet
av Katarina Norborg, GfK Lund. Fortfarande upplevs namnet
Teckomatorp som en belastning genom att det förknippas med
BT Kemi. Dock är bilden av samhället mer positiv än vid
tidigare undersökningar. En mycket stor andel av invånarna
känner sig väl informerade om projektet.
c) Förslag till yttrande revisionsrapporten
Projektledningen redovisade förslag till yttrande över kommunrevisionens rapport rörande granskning av styrelsen för
BT Kemi Efterbehandling.
d) Barnens skog
Planeringen av aktiviteterna vid planteringen av Barnens Skog
redovisades. Alla Teckomatorps skolbarn kommer att medverka
den 21 och 22 oktober enligt ett uppgjort schema. Planteringen
sker i samverkan med entreprenören och skolorna.
e) Invigningen, tidskapsel
Invigningen av det norra området planeras ske i samband med
skyltsöndagen den 6 december.
Invigningen planeras till klockan 15.30, då ska tidskapseln
läggas ner och belysningen på området tändas. Klockan 14-16
pågår den traditionella julskyltningstipsrundan och en av
frågorna kommer i år att vara placerad i naturparken. Oden
kommer sannolikt att vara på plats och bjuda på något.
Projektledningen arbetar med förslag på innehåll i tidskapseln.
f)

Torgskolans framtida användning.
Frågan senareläggs till kommande möte.

g) Övrigt
Projektledningen presenterade kortfattat Rapport av
luktstörningar i Teckomatorp i samband med grävarbeten på
BT Kemi-området. Rapporten ska biläggas slutrapporten över
utförda åtgärder för det norra området.
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Beslutsmaterial
Preliminär sammanfattning av attitydundersökningen, 2009-10-05.
Rapport över undersökningen lämnades till deltagarna vid mötet.
Förslag till ”Svar på synpunkter lämnade i rapport över granskning
av Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling”, 2009-10-08.
Schema för planteringen av Barnens Klimatskog, 2009-10-13.
Rapportering av luktstörningar i Teckomatorp – Sammanfattning,
2009-10-14.
Styrelsens beslut
•
•

Justerandes sign.

Styrelsen ställer sig bakom projektledningens förslag till ”Svar
på synpunkter” till revisionen.
Informationen i övrigt noteras
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