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Styrelserummet i kontorshuset, Läderfabriken, Klippan

Närvarande
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Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare
Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson

Distribueras även till

Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun
Joergen Borgstroem (JB), 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. Risk och sårbarhetsanalysen som upprättats av ZI och TH tillsammans med
kommunens kris- och säkerhetssamordnare Göran Tesfai Skoglund delades ut till
samtliga i projektgruppen.
2. Rivning av Läderfabriken
En dialog förs med länsstyrelsen om anmälan för avhjälpandeåtgärder avseende
rivningen. Kompletteringar kommer att skickas in inom kort. I störningspanelen som
kommer att bestå främst av närboende ska även föreståndaren för dagverksamheten
ingå. Förfrågan om rivningsentreprenaden kommer troligen att kunna gå ut innan jul.
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Byggbeskrivning för återställning av kontorshuset ingår i förfrågningsunderlaget. Det
finns både för och nackdelar med att denna återställning ingår i den stora
entreprenaden. Fördelen med att vi slipper gränsdragningen mellan rivning och
återställning anses överväga de nackdelar som finns.
Det kommer att göras en mindre markundersökning på mejerifastigheten nästa torsdag
för att avgöra hur nära utfyllnaderna från läderfabriken vi kan lägga upp tegel- och
betongmassor.
Högspänningsledningarna som går i gränsen mellan läderfabriksfastigheten och
mejeriet kommer att tas bort.
3. Sanering av villaträdgårdar
Bidragsansökan avseende sanering av villaträdgårdar har nu kommit in till
Naturvårdsverket. Länsstyrelsen har haft underhandskontakt med Naturvårdsverket och
det har där framkommit att beslut på ansökan troligen dröjer till nästa år. Detta innebär
troligen att kommunen inte behöver stå för egenfinansieringen på 10%. MA hör med
Naturvårdsverket vad som gäller om detta. I det fall det är vad som står i ansökan som
gäller kommer kommunen att gå in med en komplettering vid årsskiftet där man söker
100%.
Norrehus är nu sålt och sanering enligt saneringsplan kommer att genomföras om
Naturvårdsverket samtycker till att denna fastighet behöver saneras.
Behovet av sanering på en av de andra fastigheterna diskuterades. Projektgruppen kom
fram till att vi ska rekommendera alla fastightsägare att anta erbjudandet om sanering i
enlighet med de framtagna saneringsplanerna.
VA-omläggningen i kvarteren sidan om läderfabriken diskuterades. VA-omläggningen
är projekterad och inkopplingspunkterna fastlagda. Det är dock inte beslutat när den ska
ske. Frågan ska tas upp i styrgruppen vid nästa möte. Någon från tekniska förvaltningen
ska vara med på nästa informationsmöte med villaägarna.
4. Kontorshuset
Renovering av kontorshuset pågår och det finns nu en handikapptoalett att tillgå.
5. Informationsinsatser
Det öppna huset på julskyltningen var välbesökt. Ett 50-tal personer kom och bland
gästerna fanns såväl gamla bekanta som ”nya” Klippanbor. Många frågade efter
rundvandring i fabriken och vi berättade att vi kommer ha det några veckor innan
rivstarten för hela läderfabriken. Rundvandringarna ska annonseras på lämpligt sätt.
En riskkommunikationsdag planeras tillsammans med BT Kemi-projektet. Innehållet är
inte helt fastlagt men träning att prata med media och att kommunicera risker kommer
troligen att ingå. IN tar fram ett förslag på upplägg och diskuterar detta med ZI och TH.
6. Ekonomi
Inget nytt. Utfall för hela 2009 avses presenteras på nästa möte.
7. Övrigt
Projektet bjuder på jullunch för projektgruppen och de som var med och ordnade
utställningen den 16/12 kl 12.30 på Senioren.
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8. Kommande möten
Styrgruppsmöten kommer enligt tidigare beslut att hållas torsdagen den 4/2, torsdagen
den 25/3 och torsdagen den 20/5 alla kl 8.30.
Projektgruppsmöten kommer att hållas torsdagen den 28/1 kl 13.30, onsdagen den 17/2
kl 10.00 och onsdagen den 17/3 kl 09.00.
9. Avslutning
Mötet avslutades.
Minnesanteckningarna sammanställdes av TH och fastställdes och justerades 2010-0128.

Hans-Åke Lindvall,
ordförande
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Tomas Henrysson,
extern projektledare
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