Minnesanteckningar
Rivning och förberedelser för sanering –
Klippans Läderfabrik, Klippans kommun
2009-09-17
Ärende

Projektgruppsmöte 17

Datum och tid

2009-09-14, klockan 13.30-15.45

Plats

Styrelserummet i kontorshuset, Läderfabriken, Klippan

Närvarande

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

Distribueras även till

Joergen Borgstroem (JB), Klippans kommun
Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun
Björn Pettersson (BP), Klippans kommun
Nils-Olof Carlsson (NOC), Klippans kommun
Lennart Nordström (LN), Klippans kommun
David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne
Tobias Berglin (TB), SGU, kontaktperson

I dagordningen ingick följande punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formalia
Rivning av Läderfabriken
Sanering av villaträdgårdar
Kontorshuset
Informationsinsatser
Ekonomi
Övrigt
Kommande möten
Avslutning

Mötet hölls enligt följande:
1. Formalia
Dagordningen godkändes. Minnesanteckningarna för föregående möte godkändes för
justering.
2. Rivning av Läderfabriken
Rivningen påbörjas onsdagen den 16/9 med RIVSTART med inbjudna gäster kl 13.30.
Kl 15.30 plockar Bengt Svensson ner första stenen och öppnar därefter utställningen för
allmänheten.
Framtagande av förfrågningsunderlag mm för rivningen av övriga fabriken fortsätter.
Planerad rivstart för denna etapp är mars 2010 och entreprenaden beräknas på 2010 ut.
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ZI och TH följer upp omläggningen av VA i Strömgatan så att denna kommer igång.
Tekniska förvaltningen handlar upp entreprenaden.
ZI och TH ansvarar för att den gamla processledningen i gatan från läderfabriken ut till
skogsområdet inte glöms bort vid den kommande saneringen.
3. Sanering av villaträdgårdar
TB (kontaktperson för bidragsprojektet) kommer till Klippan den 29/9 för att diskutera
saneringen av villaträdgårdarna med TH, ZI och MA. Detta möte förbereds genom att
TH och ZI träffar Sweco den 28/9 för att gå igenom strategi och kostnadsuppskattning
för saneringen.
BP och GL har fått i uppdrag av styrgruppen att presentera förslag på hur kommunens
fastigheter mellan villaområdet och skogsområdet kan hanteras. HÅL och BJS
påminner dem så att förslag tas fram inför nästa styrgruppsmöte 30/9.
4. Kontorshuset
Det rinner in vatten i källaren på kontorshuset när det regnar vilket troligen beror på att
stuprören nu mynnar rakt ut på marken runt huset. Vi ska höra med NOC om
dagvattensystemet från huset är ur funktion alternativt provspola systemet. ZI
informerar Lennart Nordström om detta samt påminner om åtgärdsförslaget för
kontorshuset som ska tas fram.
5. Informationsinsatser
Utställningen invigs i samband med RIVSTART den 16/9.
6. Ekonomi
Inget nytt, läget är fortfarande att vi inte kommer att förbruka hela vår driftsbudget (640
kkr) och att årets investeringsbudget bör flyttas till nästa år.
7. Övrigt
Uppskattningen av volymer på rivningsmassor vi fått från Ramböll pekar på en
betydligt mindre volym än den Golder uppskattade i sin rapport ”Strategier inför
rivning”. Detta kan innebära att vi får svårt att fylla upp till de marknivåer Landscape
har räknat med. TH och ZI går igenom uppskattningen med Ramböll.
Vi avvaktar med besked om vi kan lämna ut fyllnadsmassor till Svedulfs fastighet tills
vi vet om vi får massor över.
Vi har fått flera förfrågningar från allmänheten om det går att köpa/få tegel och annat
material från fabriken. Vi kommer att ta upp denna fråga med entreprenörerna i vår
marknadsundersökning.
Anticimex har nu även lagt ut råttgift i avloppssystemet kring fabriken. Tidigare har gift
lagt ut inne i fabriken. IN får i uppdrag att gå ut med info om detta
8. Kommande möten
Projektgruppsmöte kommer att hållas tisdagen den 13/10, kl 09.00-12.00 och tisdagen
den 13/11 kl 13.30-16.
Styrgruppsmöte kommer enligt tidigare beslut att hållas 30/9 samt 18/11, båda kl 08.30.
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9. Avslutning
Mötet avslutades.
Minnesanteckningarna sammanställdes av TH och fastställdes och justerades 2009-1013.

Hans-Åke Lindvall,
ordförande

Minnesanteckningar projektgruppsmöte 17 2009-09-14

Tomas Henrysson,
extern projektledare
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