Informerar

Indisk delegation lär av BT
Kemi inför sanering i Bhopal
Natten till den 3 december 1984 drev ett giftgasmoln från en bekämpningsmedelsfabrik in över
tätbefolkade indiska Bhopal. Katastrofen har kallats för den värsta industriolyckan i världshistorien och krävde tusentals liv. Området står nu
inför en sanering och Indien tar hjälp av svenska
Naturvårdsverket för att förbereda sig.
Onsdagen den 11 september gästade en delegation Teckomatorp för att lära mer om BT Kemi-skandalen och hur detta
förorenade område tas omhand.
– Vi tror att man kan lära en hel del av Sverige gällande
provtagningsstrategi och riskbedömning - och hur man har
gått tillväga med saneringen av BT Kemi-området, säger
Magdalena Gleisner, Naturvårdsverket, om valet av Teckomatorp för studiebesöket.
Delegationen har dessutom pekat ut BT Kemi-projektet som
intressant eftersom det handlar om omfattande föroreningar
från bekämpningsmedel både i Teckomatorp och i Bhopal.
Besöket i Teckomatorp är en del i en utbildningsinsats som
under tre dagar låter delegationen från Indien ta del av ett digert program med kurser, erfarenhetsutbyten, föreläsningar
och workshops. Naturvårdsverket står som värd för Sverigebesöket och tar hjälp av bland annat SGI (Statens Geotekniska Institut), SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar)
och länsstyrelsen.
– Det är jätteroligt att Naturvårdsverket har valt att föra

vidare de erfarenheter som vi har gjort under åren av förberedelser och sanering av det före detta BT Kemi-området,
säger Helena Svensson, projektledare för BT Kemi Efterbehandling. Ett av våra mål är att vara just en förebild för
andra saneringsprojekt.
Under besöket i Teckomatorp ﬁck den indiska delegationen lära mer om BT Kemis skandalhistoria, saneringen av
det norra området, förberedelserna inför saneringen av det
södra området, teknikval samt misstag och lärdomar som är
viktiga att ta med sig.
Medverkade gjorde också Geoserve AB som under 2020
och 2021 ska sanera det södra området. Geoserve, med kanadensiska partnerbolaget McMillan-McGee, presenterade
den termiska in situ-teknik som är tänkt för den kommande
saneringen i Teckomatorp.
Det är extra spännande att få visa en spetsteknik som möjliggör en miljövänligare sanering än vad som annars hade
gått att åstadkomma, säger Stefan Larsson, projektchef för
BT Kemi Efterbehandling.
Moulshri Joshi från SpaceMatters är arkitekt och forskningsledare i projektet Bhopal Gas Tragedy Memorial och
har följt BT Kemi-projektet under åtta års tid.
– Det är sorgligt att sådana här saker kan få hända om
och om igen genom historien och runt om i världen, men jag
hoppas att vi kan lära av varandra och hitta hållbara lösningar. Jag ser på BT Kemi som ett systerfall, Teckomatorp och
Bhopal har mer gemensamt än man kan tro, säger Moulshri
Joshi.
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Informationsträﬀ
om ny barnavdelning
på Svalövs bibliotek
Kom och ta del av bibliotekets nya planer.
När: onsdag 2 oktober kl 18.00
Var: Svalövs bibliotek
På Svalöv bibliotek kommer vi under slutet av 2019 att
skapa en ny och större barn- och ungdomsavdelning. I
syfte att ännu bättre kunna inspirera till fantasi, upptäckarlust, möten och läsning. Projektet drar med sig hela
biblioteket, och innebär bland annat en stor uppfräschning och ommöblering i lokalen. Vi vill gärna berätta om
hur vi har tänkt oss det hela, och bjuder därför in allmänheten till en informationsträﬀ. Efter en närmare presentation av projektet tar vi då gärna emot era frågor, tankar
och synpunkter.
Välkommen!

Välkommen till Hbg Talks

Den 9 oktober är det dags för Hbg Talks. En dag
där näringsliv, möten och dialog står i fokus. Välkommen!
Årets tema är Plötsligt händer det – milstolpar och vändpunkter. Det handlar om händelser som är eller har varit
helt avgörande för det fortsatta förloppet. Fantastiska vändpunkter och ödesdigra misstag för företag, människor och
karriärer. Listan är lång och perspektiven många. Temat
öppnar för spännande berättelser och stora lärdomar för
både människor och företag.
I årets upplaga av Hbg Talks kommer du bland andra träﬀa
Sveriges första och hittills enda astronaut – Christer Fuglesang, roas av Jesper Rönndahl, inspireras av Christina
Stielli och Ari Riabacke. Thomas Frostberg från Helsingborgs Dagblad kommer att leda ett spännande samtal med
hållbarhetschefen på H&M – Felicia Reuterswärd och den
kommersiella chefen på BRA – Ulrika Matsgård.
Läs mer och boka din biljett på www.hbgtalks.se

Adato – anhörigprogram

Oroar du dig över någon i din omgivning som har
problem med att hantera alkohol, missbrukar narkotika/mediciner eller har tappat kontrollen över
spel om pengar?
Vill du lära dig mer om hur du kan hantera din situation?
Anhörigprogrammet vänder sig till dig som har eller har haft
en relation med, arbetar eller har arbetat med, lever eller
har levt med en person som tappat kontrollen över spel om

pengar, alkohol-, narkotika- eller tablettmissbruk/beroende.
Anhörigprogrammet är kostnadsfritt om du bor i Svalövs
kommun.
Start för ny grupp
Nästa anhöriggrupp/program (Craft) startar tisdagen den
22 oktober, kl 17.00-20.00 på Carl XI:s gata 17 i Svalöv.
Information och anmälan
För ytterligare information och anmälan, kontakta
Linda Andréasson, tel 0709-47 50 55 eller
Jenny Kristinsson, tel 0709-47 52 05

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdag
■ Plansamordnare/Planarkitekt
2019-09-22
■ Miljöstrateg/kommunekolog
2019-09-30
■ Personlig assistent
2019-09-30
■ Skolsköterska 75 % till Svalöfs
2019-10-06
gymnasium
■ Timvikarie vård och omsorg, LSS
2019-10-31
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Business to business

Företagsmässa i Heleneborgshallen!

2019

SVALÖVSMÄSSAN

Fredag 27/9, kl. 10-16

Över 90 företag från olika branscher - Mattorg - Hoppborgar för de små!

Öppet för allmänheten
Lördag 28/9, kl. 10-17

Välkomna!
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