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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
Per Wigrup (C), ers
Lars Nilsson (S), ers
Jenny Wenhammar (MP), ers
Lars Bevmo, projektledare
Ulf Evertsson, bitr. projektledare
Åsa Andersson, bitr. projektledare
Tommy Samuelsson, bitr. projektledare

Utses att justera

Hans Lennartsson

Justeringens tid och plats

2009-12-08, 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
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Britta Fremling
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§ 37

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

Justerandes sign.
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§ 38

Dnr 4-2009

Ekonomisk rapport, Månadsuppföljning 2009-01-01—
10-31
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. mitten av november 2009. Projektet förväntas kunna hålla
budgeten för 2009.
Styrelsen har av Kommunfullmäktige 2009-10-26 beviljats tilläggsanslag i investeringsbudgeten för 2009 med 1,5 Mkr för de merkostnader som uppkommit i samband med arbetena med GCbroarna.
Beslutsunderlag
Förenklad uppföljning, daterad 2009-11-16.
Utdrag ur sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2009-10-26.
Förslag till preliminär ansökan om överföring av investeringsanslag
från 2009 till 2010, utdelad vid mötet.
Budget för 2010, utdelad vid mötet.
Styrelsens beslut
•
•
•

Justerandes sign.

Preliminär ansökan om överföring av investeringsanslag från 2009 till
2010 godkännes.
Budgeten för 2010 godkännes.
Informationen i övrigt noteras.
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§ 39

Dnr 5-2009

Lägesrapport Norra området
Sammanfattning
Plantering av Barnens klimatskog genomfördes som planerat och
dagarna var mycket lyckade.
Arbetena på det norra området är färdiga. Slutbesiktning av Odens
arbeten har skett den 17 november med Per-Olov Settvik som
besiktningsman och med Mikael Börjesson ABEL som biträde
utsedda av projektet. Besiktningsresultatet redovisades i stora drag
vid mötet. Efterbesiktning och besiktning av planteringar och
grässådd planeras ske våren 2010.
Stormen som passerade Teckomatorp kvällen 18 november skadade
en del av planteringen på det norra området. Duken som lagts ut för
att minska ogräsarbetet blåste på flera områden upp och skadade en
del av växterna. En del av växterna lade sig ned av vinden.
Stängsel är nu satt på den del av norra området som gränsar mot
banområdet, utom längs den sydöstra hörnan som gränsar mot
Banverkets tomt. Eftersom barn nu kommer att röra sig i området i
ökad utsträckning är det angeläget att stängsel sätts så att området
blir säkert. Även fortsatt stängsel utmed järnvägen till
stationsområdet diskuterades.
Diskussioner med Skanska om ekonomisk uppgörelse har skett den
26 oktober. Projektledningen och Skanskas representanter kom
överens om ett förslag till uppgörelse som skulle redovisas till
parternas huvudmän för godkännande. Förslaget har granskat av en
oberoende konsult som rekommenderar parterna att acceptera
förslaget. Förslaget med konsultens rekommendation har lämnats till
länsstyrelsen för samråd med Naturvårdsverket och yttrande.
Formell slutbesiktning av Skanskas entreprenad kan ske först när
intyg om godkänd behandling av samtliga massor har lämnats.
Uppgörelsen förutsätter ett sådant intyg. I övrigt återstår endast
mindre komplettering av kvalitetsdokument mm i enlighet med
kontraktet.

Justerandes sign.
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Beslutsunderlag
Projektledningens förslag till uppgörelse med Skanska, 2009-11-05.
Cariega Byggstyrnings granskning av förslag till uppgörelsen,
2009-11-02.
Styrelsens beslut
•
•
•

Uppgörelsen med Skanska godkänns.
Styrelsen uppdrar till Tommy Samuelsson att ta upp frågan om
stängsel utmed banområdet med Banverket vid tillfälle.
Informationen i övrigt noteras.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.
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§ 40

Dnr 6-2009

Lägesrapport Södra industriområdet
Sammanfattning
a.

Pågående arbeten
Svevia håller på att lägga ihop alla förorenade massor i lagerbyggnaden och därmed friställa asfaltplattan. Dräneringen med
sedimenteringstank behöver därmed ej vara i drift utan kan
ställas av inför vintern. Tanken ska tömmas på vatten och
sediment. Vattnet förs över till dräneringssystemet på det norra
området och prov tas på sedimentet inför omhändertagande på
lämpligt sätt. En städning av området genomförs också. Vägen
till reningsverket grusas och en ny gångväg anläggs en kort
sträcka för att skapa bättre förbindelse mellan GC-bron över
Rååbanan och Bangatan.

b.

Utredningsarbetet fortsätter med mål att ha en rapport i koncept i
slutet av december. Projektledningen planerar att ha ett möte
med länsstyrelsens handläggare den 20 november.

c.

Projektledningen träffade fastighetsägaren och verksamhetsutövaren vid Lans Mekaniska verkstad den 9 november. Med på
mötet fanns även representant från facket, ordförande i styrelsen
samt konsulten Hans Björklund från Abedular. Projektledningen
redogjorde för de möjligheter och begränsningar som finns i att
få bidrag från Naturvårdsverket.

Styrelsens beslut
•

Justerandes sign.

Informationen noteras.
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§ 41

Övriga frågor
a) Avstämning tidsplan
Någon revidering av den övergripande tidplanen har inte gjorts.
Det norra området blir klart under året. Tidplanen för det södra
området är mycket osäker.
b) Invigningen, tidskapsel
Invigningen av det norra området planeras ske i samband med
skyltsöndagen den 6 december. Projektledningens förslag till
program redovisades. En tidskapsel innehållande diverse
dokument, foton, tidstypiska handlingar, bidrag från barnen på
Parkskolan och personliga brev m.m. ska läggas ned för att
öppnas om 30 år. Styrelsemedlemmarna uppmanades att bidra
till kapseln. Under invigningsdagen finns det även möjlighet att
lämna in namnförslag till den nya naturparken. Namnförslag kan
lämnas in till 6 januari 2010 för att sedan slutligt beslutas på
styrelsemötet 20 januari.
c) Torgskolans framtida användning.
När arbetena på den norra sidan blir färdiga inom kort, kommer
huvudintresset för projektet att bli inriktat på åtgärder för det
södra BT Kemi-området. Sannolikt kommer det att ta tid innan
det blir fråga om konkreta åtgärder på plats med entreprenadverksamheter och liknande. Torgskolan kommer inte längre att
ligga så nära händelsernas centrum. Projektledningen kommer
efter årsskiftet att bli mer knuten till kommunkontoret i Svalöv.
En diskussion om hur Torgskolan ska användas framöver,
utställningens placering mm bör därför inledas.
d) Sammanträdesdatum 2010
Projektledningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider
för 2010.
e) Övrigt
Projektledningens organisation kommer att förändras efter
årsskiftet. Åsa Andersson tar över som projektledare och Lars
Bevmo tar ett steg tillbaka till bli rådgivare på timtid.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdestider för 2010, daterad 2009-11-12.
Styrelsens beslut
•
•
Justerandes sign.

Förslag till sammanträdestider för 2010 godkändes
Informationen i övrigt noteras.
Utdragsbestyrkande

