Minnesanteckningar
Rivning och förberedelser för sanering –
Klippans Läderfabrik, Klippans kommun
2009-03-23
Ärende

Projektgruppsmöte 12

Datum och tid

2009-03-12, klockan 10.00-12.00

Plats

Styrelserummet i kontorshuset, Läderfabriken, Klippan

Närvarande

Hans-Åke Lindvall (HÅL), Klippans kommun, ordförande
Zara Isaksson (ZI), Klippans kommun, kommunens
projektledare och ombud
Birgitta Johansson Sternerup (BJS), Klippans kommun
Inger Nejdebring (IN), Klippans kommun
Nils-Olof Carlsson (NOC), Klippans kommun
Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare
Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson

Distribueras även till

Björn Pettersson (BP), Klippans kommun
Joergen Borgstroem (JB), Klippans kommun
Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun
David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne
Tobias Berglin (TB), SGU, kontaktperson

I dagordningen ingick följande punkter:
1. Formalia
2. Rivning av Läderfabriken (och Mejeriet)
o Rivning Mejeriet
o Rivningsplan mm Läderfabriken
o Borttagning av elledningar
o Omläggning VA-ledningar
3. Landskapsutformning
4. Sanering av villaträdgårdar
o Markundersökningar
o Sanering
o Separering av VA-ledningar
5. Kontorshuset
6. Informationsinsatser
o Webbkamera
o Läderfabriksfilmen
o Efterlysning av produkter – öppet hus
o Utställning
7. Ekonomi
8. Projektarbete
9. Övrigt
10. Kommande möten
11. Avslutning
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Mötet hölls enligt följande:
1. Formalia
Dagordningen godkändes. Minnesanteckningarna för föregående möte godkändes för
justering.
2. Rivning av Läderfabriken (och Mejeriet)
Information om rivning av Mejeriet har gått ut till närliggande verksamheter och
kommer även att gå ut till pressen.
Avtal om rivning av Mejeriet har slutits med Globax AB.
Framtagning av rivningsstrategi för Läderfabrikens skorsten pågår.
De gamla högspänningsserviserna på Läderfabriks- och Mejerifastigheterna kommer att
kopplas ur och delvis avlägsnas av KREAB.
NOC presenterade plan för omläggning av VA-ledningar från Mejerisänkan till
Strömgatan.
3. Landskapsutformning
Förslag på landskapsutformning kommer att presenteras vid nästa projektgruppsmöte.
4. Sanering av villaträdgårdar
SWECO har nu fått in alla analysresultat och håller på med utvärdering av dessa.
Förslag på avtal inför sanering ska tas fram. Till detta ska tas fram ett PM angående den
framtida omläggningen av VA-ledningar i området. NOC har kontakt med BP angående
detta PM.
5. Kontorshuset
Ritningar på ombyggnad av kontorshuset är framtagna och diskuterades. Vi väntar på
en kostnadsberäkning som sedan kommer att ligga till grund för beslut om ombyggnad.
6. Informationsinsatser
Det kommer troligen att kopplas in nätverk till kontorshuset. Detta skulle möjliggöra
ytterligare en webbkamera för att kunna följa rivningen. Önskemål om ytterligare en
webbkamera kommer att ställas till IT-avdelningen.
Planering av läderfabriksfilmen pågår. BJS kommer att berätta om bakgrund och syfte
med saneringsprojektet i filmen.
Öppet hus för insamling av saker med anknytning till läderfabriken kommer att hållas
den 19/3. Annonsering sker i Klöverbladet och NST/HD. En del av de saker som
kommer in ska ingå i utställningen.
7. Ekonomi
Ekonomi enligt plan. Länsstyrelsen har fått och utbetalat rekvisition för kvartal 4 2008.
8. Projektarbete
Projektarbetaren från estetprogrammet kommer att fotodokumentera mer av
läderfabriken. ZI följer med under fotograferingen. Naturvetarna fördjupar sig i analys
med XRF-instrument och samhällsvetarna läser in sig på projektet.
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9. Övrigt
Inga övriga frågor.
10. Kommande möten
Projektgruppsmöten kommer att hållas den 6/4 2009 (kl 09.30-12), 7/5 (kl 09.00-12)
och 17/6 (kl 09.00-12).
Styrgruppsmöte kommer att hållas den 14/4 och 10/6 (båda kl 13.30).
11. Avslutning
Mötet avslutades.
Minnesanteckningarna sammanställdes av TH och fastställdes och justerades 2009-0406.

Hans-Åke Lindvall,
ordförande
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Tomas Henrysson,
extern projektledare

3 (3)

