
Getinge-
projektet

Entreprenaden har startat och vi har haft 
det första byggmötet med Svevia, som 
presenterade vad som är på gång den 
närmaste tiden.

Just nu pågår arbete med etablering.  
Arbetsboden ska anslutas till el, vatten 
och avlopp. Arbetsområdet ska stängslas 
in. Inne på schaktområdet ska stubbar 
fräsas bort innan själva schaktarbetena 
kan påbörjas. 

Andra förberedande arbeten är bland 
annat att anlägga utlastningsytan längs 
Sandbyvägen och en arbetsväg inne i 
schaktområdet.

Arbetsområdet blir mindre än i tidigare 
förslag. Svevia bedömer att de kan ordna 
en säker logistik inom området med endast in- och utfart mot Sandbyvägen. Det blir alltså inte 
aktuellt med en infart i norra delen mot Gårdstångbacken. 

Svevia kommer även att avsätta en del av arbetsområdet utanför Åvägen 15 och 16 till en vändzon. 
Därmed kommer sopbilarna att kunna vända och vi undviker riskerna med backande bilar. 

Vad händer nu?

Nyhetsbrev nr 12 
– maj 2019

Skiss över arbetsområdet



Mer information 
Getingeprojektet är ett statligt finansierat pro-
jekt för sanering av föroreningar från tidigare 
tillverkning av bekämpningsmedel inom fastig-
heten Getinge 11:5. 

På projektets hemsida, eslov.se/getinge, finns 
mer information.
Kontakta gärna vår projektledare Nicklas 
Holm, 0413-62058 eller nicklas.holm@eslov.se

Under saneringen tar vi en paus med dessa nyhets-
brev. Istället kommer vi främst att informera via  
hemsidan. Detta för att snabbare få ut information 
och kunna visa mer bilder och kartor från genom-
förandet. 

Självklart är man alltid välkommen att kontakta 
kommunens projektledare eller besöka Svevias 
platskontor om man har frågor om arbetena.

Etablering pågår

Mer informationNärmast kommande aktiviteter 

Själva saneringsschakten påbörjas måndagen den 
3 juni. Planen är att starta i strandområdet och 
sedan successivt arbeta sig genom området upp  
till Sandbyvägen. Innan schakt i anslutning till ån 
kan börja ska Svevia ha skydd mot grumling ute  
i ån på plats.

Arbetena kommer normalt att pågå måndag till 
torsdag, med längre dagar. (Tillåten arbetstid för 
bullrande arbeten är vardagar 07-19 enligt mijö- 
tillståndet). Under juli är det semesteruppehåll 
under veckorna 28 till och med 31.


