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1.

Bäljane å

Begäran om komplettering är inkommen från Mark- och miljödomstolen.
Kompletteringsarbetet pågår, ska vara inlämnat senast den 2 september. Vårt ombud,
Kristina Ståhl-Gustafsson, tar kontakt med MMD ang vissa frågeställningar innan vi
lämnar in vår komplettering.
Modellering av nivåer i Bäljane å och den tillfälliga å-fåran ska vara klar i augusti.

2.

Sanering etapp 3
2.1

Entreprenaden

Saneringsschakten är nu slutförd, inga fler masstransporter till
mottagningsanläggningen. Återställningen pågår för fullt inom vissa delområden, se
nedan. Arbetsområdet har minskats ner och inhägnaden har flyttats en bit söderut.
Genom detta har allmänheten tillträde till markområdet närmast ån. Tillfällig gångstig
har anordnats norr om norra deponikullen. Färdiga ytor kommer att harvas och vid
behov fräsas innan de sprutsås. Ytor på deponikullarna med tillvaratagen jordmån ska
inte harvas. All övrig plantering sker till hösten, etableringsgaranti ska finnas för all
nyplantering.
Fabriksområdet: Anläggandet av stigar pågår och det återstår en del utläggning av
matjord samt anläggande av planteringsytor.
Utfyllnadsområdet: Återstår utläggning av matjord ca 1 dm på delar av området.
Norra deponikullen: Utsnitten har tagit sig bra, vi har sett gullvivor och minst sex
exemplar av grönvit nattviol som blommar.
Södra deponikullen: HDPE-dukens installation är helt klar, fyll och matjord är klart till
95 %. Dagvattenbrunn med ledning mellan deponikullarna är pluggad och återfylld
med flytbetong.
Skogsområdet: Återstår att lägga ut en del matjord för planteringsytor. Återplantering
sker i höst med naturligt förekommande buskar och träd.
Cösters dal: Belysning och delar av den tillgänglighetsanpassade stigen från Torggatan
samt stigen ner mot ån återstår, gäller även trappan vid Dalgatan.
VA-arbeten: Dagvattenledning från Bryggerigatan ner mot dike vid södra
deponikullen återstår.
Strömgatan: AG-lager är utlagt på vägkroppen, belysning och montering av vägräcke
färdigställs innan semestern.

3.

Återställning

Skorsten har sprutats med flytbetong för att skydda den för väder och vind, senare blir
den även impregnerad och klotterskydd ska målas på. ”Klätterskydd” över skorstenen
ska tillverkas av lokal firma och monteras under hösten.
Betongplatta till narvpressen är gjuten och narvpressen ska säkras och vissa delar ska
renoveras.
LA ska ta kontakt med en utställningsproducent och be om budgetförslag på
utställningen.
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4.

Kontrollprogram

Kontrollprogrammet löper på, kvartal 2 är provtaget men ännu inte redovisats. Antal
grundvattenpunkter har minskat från 17 till 9. Efter färdig återställning ska nya rör
sättas. Dagvattenpunkterna har ändrats under arbetets gång allt eftersom gamla har
försvunnit och nya tillkommit. En femte provtagningspunkt för ytvatten är inrättad
under våren. Ekologgruppen har uppdaterat kartmaterialet för grundvattenrör,
dagvattenutlopp/brunnar samt ytvattenprovtagning i Bäljane å.

5.

Informationsinsatser

En del rensningsåtgärder ska utföras av LW på hemsidan innan semestern. Hon ska
även ta fram en ny illustrationskarta till vår monter utanför kontorsbyggnaden. En
artikel om projektet publicerades i HD under v. 25. De vill gärna återkomma i
september för ytterligare en artikel.

6.

Ekonomi och tidplan
6.1

Ekonomi

Prognosen för 2017 ligger kvar på ca 34 Mkr.
Vi kommer att skicka in en ansökan om att flytta bidrag från 2018 till 2017.
Handlingen måste vara MA tillhanda under andra hälften av augusti.
De upparbetade kostnader för Cösters dal (205 kkr) och Garvaregatan (175 kkr) från
2016 kommer att dras ifrån vid nästa rekvirering.

6.2

Tidplan

Kontinuerlig entreprenad till oktober-november 2017. Arbete vid och i ån kommer ske
sommarhalvåret 2018.

7.

Övrigt

MA tar med sig fråga från projektet till NV hur kommunen kan få ersättning för
onaturligt slitage på kommunala vägar p.g.ga. in- och utlastningstransporter.
LA undrar när vi planerar att ha en invigning av hela området efter återställningen? I
dagsläget finns ingen tidplan upprättad, frågan kvarstår.

8.

Kommande möten

Tisdag den 5 sept kl. 13.30–15.30
Onsdag den 18 oktober kl. 13.30–15.30

Klippan 2017-07-03
Monica Johansson

4 (4)

