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Mötesnoteringar
1. Sjunnendammen, SAPA – genomgång av utförd rensning
TK/VETAB informerade om utförd rensning av Sjunnedammen. Redovisning
av borttransporterade massor mm kommer att ske till Lst och MBF.
2. Illhajendammen – redovisning av ej utförda åtgärder
Dammen har ej sanerats under sommaren pga maskinbrist (grävare med lång
arm). Rensning kommer att ske vid nästa lågvattenflöde, troligen sommaren
2007.
3. Oljeavskiljare Sågvägen (Stålöv)
CP och YG har identifierat och tagit ut prover 2006-09-04. Oljeavskiljaren är
konstruerad som betonglåda med en träspont i mitten. CP bedömer att oljeavskiljaren mer fungerar som ett sandfång idag. Troligen är avskiljaren helt full
med sand mm då vattnet rann över sponten. Prov togs ut av YG som kunde
konstatera att provet innehåller en hel del olja och metallspån (Al). Prover har
skickats för analys. Resultat redovisas vid nästa träff. CP ombesörjer att avskiljaren töms för att utreda huruvida det rör sig om en olje/kammaravskiljare eller
ett sandfång.
4. Inmätning av bottenprofiler på dagvattendammar
CP meddelade att detta inte utförts ännu och är en lågprioriterad åtgärd.
5. Sedimentprovtagning
MBF påpekade vid förra mötet att resultatsammanställningen från provtagningen i dammarna bör kompletteras med uppgift om planerade åtgärder samt bortskaffningsförfarande (avfall/farligt avfall, behandlingsanläggning) för resp
damm. Detta har ej skett ännu och CP skall ta kontakt med LL om detta.
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6. Redovisning av utförd vattenprovtagning – Upplandadammen
YG redovisade resultaten från senaste vattenprovtagning (juli 2006) i
Upplandadammen som visade ett tydligt påslag från SAPA-Verket1 m a p
konduktivitet och N-tot.
7. Nya dagvattendammar
VETAB/TK redovisade hur arbetet fortlöper med de nya planerade dammarna.
Kyrkoparksdammen – Utjämningsmagasin. Marklov har sökts och beslut kommer
att tas i MBN 2006-09-05 (förväntat positivt besked). MBF ställde frågan varför
man inte kommer att utforma dammen som en ”traditionell” dagvattendamm
med vattenspegel, oljeskärm och genomströmning. CP meddelade att utformningen har skett för att erhålla bästa möjliga skydd mot källaröversvämningar i
området. Har man en damm som hela tiden står fylld med vatten så kommer
det inte finnas tillräckligt med kapacitet för att avleda dagvattnet från dagvattennätet vid kraftiga regn med källaröversvämningar som följd. CP skall dock
stämma av frågan med LL. En mindre vattenspegel kommer att finnas i dammen ur estetisk synpunkt.
Norrvägen/Gymnasieparkeringen – Fördröjningsmagasin med översilning – CP tar
kontakt med Anders Ritzman på MBF för besked om marklov erfordras (högst
troligt). Den slutliga utformningen är ej klar ännu. Detta kommer att utredas i
samråd mellan VETAB och TK.
Vetlanda g:a deponi. Planerad dag-/lakvattendamm. Ej längre aktuellt att leda in
dagvatten från Hagalundsvägen till dikessystemet runt g:a deponin. Man kommer troligen att leda ut dagvattnet i skogen norr om Hagalundsvägen där dagvattnet sedan samlas upp i ett parallellt dike runt den deponin. Viss omläggning
av dikessystemet kommer att för att flödena skall kunna hållas isär. Frågan om
en tilltänkt lakvattendamm vid deponin hamnar då helt på Vetlanda kommun/TK.Urban Lundh och CP fortsätter utredningen om den skogliga biten
medan CP och IJ håller diskussionen om en lakvattendamm levande.
Stena Gotthard/Ekoflock. Planerad dagvattendamm. Ingen undersökning har
skett ännu. MBF påtalade vikten av att prioritera detta ärende då miljöskyddsprövning pågår för Stena Gotthards verksamhet och där är frågan om en dagvattendamm av stor betydelse ur renings- och brandskyddssynpunkt. IJ och CP
kommer att snarast möjligt undersöka möjligheterna om det går att bygga en
DV-damm här samt at fram en tidsplan för projektet (projektering och utförande).
Nya Mellangården. Planerad dagvattendamm i områdets sydvästra del. Projektering ej utförd ännu. Urban Lundh på TK tar fram underlag.
Nordöstra Nydalaområdet. Planerad dagvattendamm i nordvästra delen av planerad utbyggnad av Nydala handelsområde. Projektering kommer att ske i samband med planarbetet.
Ny skola (Parkskolan). Planerat fördröjningsmagasin utan vattenspegel sydost om
parkeringsplatsen vid Folkets Park. Utredning pågår.
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Nästa träff
2006-11-09 kl 10.00 på VETAB
?????
Hör gärna av er om ni har några frågor eller vill lägga till något.
Vid tangenterna:

Thomas Svensson, MBF-Vetlanda

Sändlista:

Samtliga kallade mötesdeltagare.

Bilagor:
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