Minnesanteckningar
Rivning och förberedelser för sanering –
Klippans Läderfabrik, Klippans kommun
2008-06-27
Ärende

Projektgruppsmöte 5

Datum

2008-06-23, kl. 10.00-11.30

Plats

Kommunförbundets hus, Klippans kommun

Närvarande

Hans-Åke Lindvall (HÅL), Klippans kommun
Birgitta Johansson Sternerup (BJS), Klippans kommun
Rikard Muth (RM), Klippans kommun
Zara Isaksson (ZI), Klippans kommun
Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare
Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson

Distribueras även till:

Nils-Olof Carlsson (NOC), Klippans kommun, ordförande,
kommunens projektledare och ombud
Björn Pettersson (BP), Klippans kommun
Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun
Maria Mohlin (MM), Länsstyrelsen i Skåne
Tobias Berglin (TB), SGU, kontaktperson

________________________________________________________________
I dagordningen ingick följande punkter:
1. Formalia
2. Läderfabriksfastigheten
3. Kontorshuset
4. Mejeriet
5. Rivningsplan mm
6. Förberedelser för sanering av villatomter
7. Informationsinsatser
8. Ekonomi
9. Övrigt
10. Kommande möten
11. Avslutning
Mötet hölls enligt följande:
1. Formalia
Birgitta Johansson Sternerup valdes till mötesordförande. Dagordningen godkändes.
Minnesanteckningarna för föregående möte godkändes för justering.
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2. Läderfabriksfastigheten
Kabeltjuvar har varit i farten i läderfabriken. Kommunen har efter denna händelse
vidtagit åtgärder för att försvåra åtkomst till strömförande ledningar.
Taxeringsvärdet för läderfabriksfastigheten är orimligt högt. Dialog förs med
konkursförvaltaren för att korrigera detta.
3. Kontorshuset
Renovering av taket pågår. Endast de delar av taket som är skadat repareras.
NOC har förberett så att kontorshuset får egen el-försörjning när hyresgästerna flyttar
ut.
4. Mejeriet
Taxeringsvärdet på g:a Mejeriet ska kontrolleras inför köpet.
5. Rivningsplan mm
Startmöte med Ramböll hölls den 17 juni. Kommunen framförde att man vill
genomföra projektet i sin helhet utan etappindelning för att inte tappa helhetssynen.
Ramböll återkommer med en aktivitetsplan som är budgeterad och tidsatt som ska
fastställas i samråd med kommunen. Kommunen har bett att även rivningsplan mm för
mejeriet ska ingå så att en tilläggsbeställning på detta kan göras.
6. Förberedelser för sanering av villatomter
Tilldelningsbeslut skickades ut den 18 juni och det är Sweco som fått uppdraget. Avtal
skrivs när överklagandetiden gått ut under förutsättning att inget överklagande kommer
in.
Kommunen kommer att föreslå att startmöte med konsulten hålls den 13 augusti.
Därefter ska möte med berörda villaägare hållas där även upphandlad konsult deltar
innan informationsmötet för allmänheten som är planerat till den 1 september.
7. Informationsinsatser
TH, ZI och NOC träffas v33 för att planera kommande informationsinsatser i projektet.
8. Ekonomi
Ekonomiredovisningen kommer att göras med en förstasida där budget och summan av
hittills rekvirerade medel anges. Upplägget på kvartalsredovisningen ska stämmas av
med MA vid nästa tillfälle. Kommunen ska förvarna Naturvårdsverket om stora
utbetalningar förväntas kommande år. MA informerar om att Naturvårdsverket troligen
kommer att förändra redovisningssystemet i framtiden.
9. Övrigt
TH, ZI och NOC kommer att delta på endagsseminarium om saneringen i Elnaryd den 4
september.
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TH, ZI och NOC har haft ett första möte med elever och lärare på gymnasieskolan
avseende projektarbete.
BJS kommer att lämna tillbaka tavlan på den gamla läderfabriken vi fått låna från Göte
Lantz under dagen.
10. Kommande möten
Nästa möte blir den 19 augusti kl 10.00.
11. Avslutning
Mötet avslutades.
Minnesanteckningarna sammanställdes av TH och fastställdes och justerades 2008-0819.

Birgitta Johansson Sternerup,
mötesordförande
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