Informerar

Ny teknik
ska rena
det gamla
BT Kemiområdet

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Vy över BT Kemiområdet i Teckomatorp. Till höger om järnvägen ligger det södra området
som nu är aktuellt för sanering och till vänster det färdigsanerade området som nu är naturområdet Vallarna

Det blir genom ny teknik - termisk behandling
in situ - som det före detta BT Kemiområdet ska
saneras. Den 29 maj tog Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling beslutet att Geoserve AB får uppdraget att sanera den södra delen av det före
detta BT Kemiområdet.
- Det ska bli väldigt skönt att få komma igång med saneringen av det södra området. Jag ser fram emot att Teckomatorpsborna äntligen ska få lägga denna stora miljöskandal
bakom sig. Vi var en enig styrelse som tog beslutet, säger
Birgit Landquist (C), ordförande i styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.
Geoserve AB använder sig av en teknik som innebär att
jorden renas utan att först behöva grävas upp. Med hjälp av
stora nerborrade doppvärmare förångas föroreningarna ur
marken, för att sedan samlas upp i filter ovan jord. Tekniken,
kallad termisk behandling in situ, har tidigare använts för
att rena förorenad mark i både Sverige och utomlands med
mycket gott resultat.
En stor fördel med in situ-metoden är att störningarna för
Teckomatorpsborna och belastningen på miljön blir avsevärt mindre jämfört med en teknik som innebär att föroreningarna ska grävas upp och köras från området i lastbilar.
- Det kommer att både bullra och lukta ändå, men i väldigt
begränsad omfattning. Vi hoppas att det sista kapitlet om

BT Kemi ska gå så smidigt för Teckomatorpsborna som
möjligt, säger Helena Svensson, projektledare för BT Kemi
Efterbehandling.
Upphandlingen som föregått beslutet har genomförts i två
steg. Först en prekvalificering som har avgjort vem som
får lägga anbud och därefter själva anbuden där olika saneringsmetoder har presenterats. Saneringen kommer att
genomföras under åren 2020 och 2021 och Naturvårdsverket har beslutat om ett bidrag på strax över 150 miljoner
kronor för att slutföra den.
- Vi kan konstatera att det har varit en bra upphandlingsprocess med många anbud i tuff konkurrens. Det vi presenterar är en lösning som vi tror mycket på och som innebär
flera miljömässiga fördelar för Teckomatorpsborna, säger
Stefan Larsson, projektchef för BT Kemi Efterbehandling
och kommunchef i Svalövs kommun.
- Efter en långdragen process närmar vi oss slutfasen och
detta gör att Teckomatorp och Svalövs kommun en gång för
alla kan lägga BT Kemi och dess negativa inverkan, bakom
sig. Nu kan vi fullt ut fokusera på utvecklingen av Teckomatorp och resten av kommunen, säger Fredrik Jönsson (C),
kommunstyrelsens ordförande.
Enligt Lagen om offentlig upphandling råder nu en spärr
för tecknande av avtal. Tidigaste möjlighet att skriva avtal
är den 11 juni.

Polisen påminner: Varning
för tillfällighetstjuven!

I Svalövs kommun fortsätter bostadsinbrotten att
sjunka. För att bibehålla de goda siffrorna behöver vi alla hjälpas åt att vara vaksamma och
noggranna.
Sommaren är snart här och vi kommer att vistas mer i våra
trädgårdar och på uteplatser. Fönster står på vädring och
kanske altandörren står öppen hela dagen? Vi njuter av det
fina vädret men här skapas också möjligheter för den så
kallade tillfällighetstjuven.
Någon inte alldeles hederlig, som går förbi av en slump,
eller är ute i just det syftet: att hitta en öppen olåst dörr. Att
komma ihåg att stänga fönster och låsa dörrar är det uteslutande viktigaste för att förhindra stöld och inbrott.
I övrigt skall man såklart fortsätt att vara nyfiken och uppmärksam på vad och vem som rör sig i vårt bostadsområde.
Att notera bilnummer på ”skumma” fordon kan såväl lösa
som förhindra brott.

Kontakta polisen:

Vid akuta ärenden: 112
Övriga ärenden samt kontakt med lokalpolis: 114 14
www.polisen.se

Busstider för
sommarens simskola
Svalövs kommun har avtal med friluftsbadet på
Nordic Camping Röstånga om drift av simskola och
där kommunen ansvarar för simskolebussarna.
Period 1, 2019-06-17 till 2019-07-05

Period 2, 2019-07-08 till 2019-07-26

Fram 		
Tågarp, torget
08.10		
Billeshögskolan*
08.20		
Värmö			
Midgårdskolan, Röstånga
08.45		
Friluftsbadet Röstånga
08.55
Åter
Friluftsbadet Röstånga
10.40
Midgårdskolan, Röstånga
10.50
Värmö		
Billeshögskolan*
11.15
Tågarp, torget
11.25
				

Fram			
Lunnaskolan Kågeröd*
08.30
Friluftsbadet Röstånga
08.55		
			
Friluftsbadet Röstånga
10.35
Lunnaskolan Kågeröd*
11.00
				

Tur 1				

Tur 2				

Fram			
Parkskolan, Teckomatorp
10.00
Röstånga Friluftsbad
10.25		
Åter		
Röstånga Friluftsbad
12.05
Parkskolan, Teckomatorp
12.30
				
*Skolskjutshållplatsen vid Billeshögskolan		
**Skolskjutshållplatsen vid idrottshallen, Parkgatan		

Avslutning lördagen den 6/7			

Tur 1				

Tur 2				

Fram
Heleneborgskolan, Svalöv** 10.05
Svalövs Montessori***
Torrlösa*		
Bialitt*
Friluftsbadet Röstånga
10.25		
Åter		
Friluftsbadet Röstånga
12.05
Bialitt*
Torrlösa*
Svalövs Montessori***
Heleneborgskolan, Svalöv** 12.25
				
* Skånetrafikens hållplatser			
** Fickan utanför Heleneborgshallen (Skolgatan 16)
*** Vid Järnvägsövergången			

Avslutning lördagen 27/7			

Utställning med
Eva Nelander-Juntunen

Eva arbetar med textila bilder, patchwork, broderi, applikation, teckning, målning samt skulptur. Utställningen
utformas med tanke på naturen och här hittar man djur,
natur och blommor - allt i textil eller annat material.
När: Utställningen varar till och med den 28 juni och går
att besöka under turistinformationens öppettider.
Var: Röstånga turistinformation
Välkommen!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

•
•
•
•
•
•
•

Sista ansökningsdatum

Fysioterapeut/sjukgymnast
Engagerad lärare för arbete
med mindre grupp elever
Lärare i åk 4-6
Grundskollärare till Billeshögsskolan
Sjuksköterska
Vikariat på Ekdungens förskola
Timvikarie inom Vård och Omsorg/LSS

2019-06-09
2019-06-13
2019-06-14
2019-06-16
2019-06-16
2019-06-18
2019-06-30

Du hittar även information om lediga jobb hos oss på
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv
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