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1.

Entreprenad etapp 3

Plantering påbörjas idag och pågår en vecka framåt. Belysning kommer att installeras
före jul. Övriga entreprenaden avslutad för i år.
Återstår att göra nästa år:
- anlägga de sista stigarna och så de sista ytorna
- laga eroderade stigar och gräsytor samt fixa avrinning
- sätta bord och bänkar
- sätta upp stängsel och grindar
Vi räknar avslut på åtgärder från avetablering efter plantering nästa vecka.
Redovisning av åtgärderna kommer att göras inom tre månader efter avslutad
entreprenad (ca 12 mars).

2.

Förberedelser Bäljane å

Vi förbereder vårt svar på de två yttranden på vår ansökan om tillstånd för
vattenverksamhet som kommit in från Länsstyrelsen och Sten Gyllenstierna.
Frågeställningarna i Länsstyrelsens yttrande är mycket detaljerade. Frågorna gäller
främst oro kring vad som kan hända vid en översvämning, t.ex. grumling från befintlig
å-fåra.
Vi har haft tre teknikmöten kring åtgärderna i ån med både entreprenören och
konsulterna. Aktuella frågeställningar nu är främst planering av genomförande och
arbetsområde.

3.

Återställning

Vår utställningsansvarige har kommit med förslag på utformning av industriminnet.
Modell på skorsten finns i kontorshuset. Tanken är att varannan sida av den
åttakantiga skorstenen ska förses med en större yta där stora fotografier eller annat kan
ställas ut.
Då det är mycket blött nu kan det bli problem att fräsa ner mullen i jorden på
planteringsytorna. TH kollar på plats imorgon hur mycket mull som blandas ner vid
planteringen och gör en bedömning av om det räcker. Etableringsbesiktning ska göras
till våren.
Inga skydd sätts upp vid bäck eller lyktstolpe i pulkabacken i Cösters dal, risken för
olyckor där bedöms som låg.

4.

Kontrollprogram

Årets undersökning av bottenfauna och bottensediment blir inte av pga för hög
vattennivå.
Vi bör ha ett möte till våren med Structor och Ekologgruppen för att diskutera nya
grundvattenrör.
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5.

Informationsinsatser

Invigning sker nästa år efter avslutad entreprenad i ån.

6.

Ekonomi och tidplan
6.1

Ekonomi

Naturvårdsverket har beviljat en flytt av 6,75 Mkr från 2018 till 2017. Vi har därför
kunnat rekvirera 4,3 Mkr för kvartal 3.
Prognosen för 2017 ligger kvar på ca 39,5 Mkr. Tillsammans med underskottet från
2016 innebär det att projektet kommer att ligga ca 3 Mkr över hittills beviljat bidrag
(inkl. flytt av 6,75 Mkr) vid årsskiftet. Det innebär att det finns utrymme för flytta
ytterligare bidrag från 2018 till 2017 om Naturvårdsverket vill.
Prognosen för 2018 uppskattas fortfarande till ca 11 Mkr. Det innebär att projektet vid
årsskiftet 2018/19 kommer att ligga ca 3,5 Mkr under beviljat bidrag. Prognosen för
hela projektet tom 2023 är 100,5 Mkr, 6,5 Mkr under beviljat bidrag. Det ska betonas
att uppskattningarna av kostnaderna för saneringen av Bäljane å är mycket osäkra och
att det därför inte finns utrymme att släppa några bidragspengar än.

6.2

Tidplan

Entreprenad avslutas nästa vecka. Arbete vid och i ån kommer att ske sommarhalvåret
2018. Eventuellt arbete som inte hinns med i år kommer istället att göras före nästa års
sanering i ån.

7.

Övrigt

Projektledningen kommer att sitta i samma bodar som E nästa år.

8.

Kommande möten

Tisdagen den 6 mars 2018 kl 13.30-15
OBS mötet är i Tekniska förvaltningens sammanträdesrum i Kommunhuset.

Klippan 2017-11-28
Tomas Henrysson

3 (3)

