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1.

Bäljane å
-

2.

Återställning
-

3.

Sanering i ån och byggande av erosionsskyddet är klart och vattnet rinner i den
gamla å-fåran igen.
Återställning pågår på båda sidor av ån.
Rapporter har skickats in till Länsstyrelsen varje vecka.
Vi har haft tre tillsynsbesök.

De flesta stigarna är klara, återstår att fixa till körväg mellan kullarna till stig.
Montering av bord och bänkar har påbörjats.
Återstår att bygga bryggan och montera trappan ner till Cösters dal.
Återstår att renovera skorstenen inuti och montera industriminnet.

Kontrollprogram

Vi har lämnat uppdrag åt Tyréns att utreda grundvattenströmning kring den reaktiva
barriären för att kunna sätta grundvattenrör där. Rören kommer att användas för att se
varför det kommer förhöjda halter krom i dräneringen nedströms barriären.
De fyra rören mellan norra kullen och ån ska ersättas. De ska sättas något glesare än
de som satt där tidigare för att fånga upp hela bredden nedströms inneslutningen.
Vi ska kolla så att rapporten för kv 2 har skickats in, annars skicka den omgående.

4.

Informationsinsatser

Invigning av området och avslutning av saneringsprojektet kommer att ske lör 29/9 på
Köpmannaföreningens dag. Inbjudan kommer att skickas till Landshövdingen och
chefen för Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen samt till vår handläggare och
chefen för enheten för förorenade områden på Naturvårdsverket.
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LW kommer att skicka ut pressrelease om invigningen.
Det fanns en artikel om projektet i HD förra veckan där TH blivit intervjuad.
Informationsskyltar vid ingångarna till området samt för vissa delar, tex
faunadepåerna kommer att sättas upp.

5.

Ekonomi och tidplan
5.1

Ekonomi

Prognosen för kostnaderna för 2018 är på ca 15 Mkr. Med en budget på 18,1 Mkr och
ett underskott från förra året på ca 3 Mkr innebär det att bidragsprojektet hamnar på ca
+- 0 totalt vid årsskiftet. Den långsiktiga prognosen är att hela bidragsprojektet fram
till 2023 får ett utfall på ca 3 Mkr under budget.

5.2

Tidplan

Större delen av arbetet beräknas vara klart v 36 eller 37 och sedan återstår bara
avetablering och en del mindre arbeten. Slutbesiktning av arbetet kommer troligen att
göras i oktober.

6.

Övrigt

Utkast till skötselplan för inneslutningen är framtagen. MA ska kolla om det finns
exempel på skötselplaner från nedlagda deponier. Förslag på skötselplan kommer att
skickas till Länsstyrelsen senast en månad efter slutbesiktningen.
MA ska skicka telefonnummer till Bo vars får kanske kan beta på våra ängsytor.
Vi kommer att ansöka om omfördelning av bidrag från 2019 till 2020 för att hantera
kostnader som uppstår i samband med besiktning 2020.

7.

Kommande möten

Nästa möte flyttas till onsdag 10/10 kl 13.30-15.30.
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