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Falsklarm
skapade oro

Läs här till höger hur du gör för att registrera dig och hålla dig ständigt uppdaterad!

Torsdagen den 24e oktober utlöstes Kemiras interna gaslarm två gånger med kort
intervall. Kemira kunde omgående konstatera att det rörde sig om falsklarm och
att ingen fara förelåg.
Kemiras rutiner vid larm aktiverades automatiskt och Räddningstjänsten anlände till industriparken. Arbetet med att identifiera orsaken
till falsklarmen sattes direkt igång och anledningen visade sig vara ett mänskligt misstag
i samband med ett markarbete på området.
Flera oroliga närboende hörde av sig med
frågor om larmet eftersom det hördes även i
närområdet.
– Vi förstår att ett larm som detta skapar
oro och frågor, både hos våra grannar och andra som hör det i närområdet. Vi skickade omgående ut information till media och uppdaterade vår hemsida med att det var falsklarm. Vi
vill ha en bra och nära dialog med de som bor

och arbetar i närheten av industriparken och
har haft kontakt med många grannar som haft
frågor och funderingar, säger Peter Kihlgren,
vd för Kemira Kemi.
Kemira har nu vidtagit nödvändiga åtgärder och noggrant sett över rutinerna kring
markarbete för att förhindra att denna typ av
falsklarm sker igen. Sedan en tid tillbaka pågår även ett arbete med att stärka och snabba
upp informationsvägarna.
– För att ytterligare förbättra vår kontakt
med de som bor i närheten utvärderar vi nu
ett system med SMS-utskick till närboende
som vi hoppas kunna ta i bruk efter årsskiftet,
avslutar Peter Kihlgren.

Registrera dig idag!
Registrera dig för information med SMS
från Kemira vid störningar och andra
händelser.
Kemira kommer att ta i bruk en lösning för att
kunna skicka information via SMS till närboende. Tanken är att snabbt kunna nå ut med
information vid en störning eller andra händelser inom Kemira som man som granne
kan undra över. Information kan även lämnas
i förväg om vi misstänker att störningar kan
uppkomma, t ex vid planerat underhållsarbete.
SMS-lösningen blir ett komplement till övriga
informationskanaler.
För att kunna ta emot SMS behöver man
registrera sitt mobiltelefonnummer. Man registrerar sig på hemsidan www.kemira.se. Gå
in på hemsidan och klicka på Aktuellt. Under
rubriken SMS-information kan du registrera
ditt mobiltelefonnummer och läsa mer om hur
det fungerar. Gå därför in på hemsidan redan
idag och registrera dig så att du kan få information via SMS.

Helsingborgs stads miljöpris
Helsingborgs stad delar varje år ut stadens miljöpris.
Kemira Kemi var glädjande en av fyra kandidater till miljöpriset 2019. Övriga kandidater
var Bintel AB (smarta avfallslösningar med
tömning ”on demand”), Rescued AB (gör juice
av räddad frukt) och Helsingborgs sportdykarklubb Delfinen (som städar stränder, hamnar
och hav varje år).
Miljöpriset går till företag, organisationer
eller personer som gjort goda insatser på miljöområdet. Med goda insatser menar staden
exempelvis:
• nya verksamhetsidéer eller innovationer
inom miljöområdet som genomförts,
• forskning som bidragit till att flytta fram
miljöarbetet,

• miljöinsatser som är extra utmärkande eller
• genomförda insatser som stärker både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
Motiveringen till Kemiras finalplats var;
”Genom sitt arbete med indust
riell
symbios gör Kemira en extraordinär miljöinsats och levererar bland annat restvärme som till cirka 35 procent täcker
stadens behov av fjärrvärme. Värme
som annars skulle gått rakt ut i havet.
Genom symbiosen skapar Kemira också
förutsättningar för nya företag som till
exempel odlar ål och svamp.”

Övning med RSNV
RSNV = Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Under november har Räddningstjänsten övat på industriparken vid två tillfällen.
Övningen var en så kallad impakteringsövning. Svaveldioxid släpps ut från ett fat och
övningen går ut på att samla ihop vätskedropparna från strålen som bildas. Genom att göra
detta minskar man riskområdet vid ett utsläpp
eftersom mängden gas som sprids med vinden
blir avsevärt mindre.
Övningen genomförs varje år med styrkor
från en av de tre stationerna i Helsingborg. I
år var det stationen i Bårslövs tur. Räddningstjänsten genomför de praktiska momenten i
övningen och Kemira står för övningsledning.
I samband med övningarna fick styrkorna
även en teoretisk genomgång om svavel
dioxid. Övningen genomförs i ett slutet utrymme på Kemira för att säkerställa att det
inte sker någon påverkan på omgivningen
under övningen.

God Jul & Gott Nytt År önskar vi alla våra läsare - Vi hörs igen 2020!
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Vinnaren av 2019 år miljöpris tillkännagavs
i samband med stadens näringslivsfrukost
den 26 november. Juryn som utser finalister
och vinnare består av stadens miljödirektör,
stadsbyggnadsdirektör och näringslivsdirektör,
samt ordförande och vice ordförande i miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Vi säger stort grattis till sportdykarklubben
Delfinen som vinnare av årets miljöpris.

Kajunderhåll
Under 2011-2012 genomfördes underhåll av en
del av den västra kajen, samt en utbyggnad av
delar av den östra kajen i Kopparverkshamnen.
Nu kommer resterande delar att genomgå
underhåll.
Arbetet planeras att påbörjas inom den
närmaste tiden och pågå i cirka ett år. Ny spont
kommer att slås ner och förankras med stag på
samma sätt som på dagens kaj. Totalt kommer
cirka 250 meter av kajen att förstärkas. Detta
innebär att hela den västra kajen blir förstärkt,
vilket gör att hamnen står väl rustad för
framtiden.
Eventuellt kan det uppkomma ljudstörningar
när sponten slås ner och detta beror på vilken
metod som behöver användas. I övrigt ska inga
störningar förekomma.
För att upprätthålla de vattendjup som finns i
sjökorten behöver även en underhållsmuddring
genomföras. Detta planeras att genomföras
i december/januari. Ett mudderverk kommer
gräva upp massor som sedan lastas till fartyg
för vidaretransport till godkänd mottagare för
muddermassor. Arbetet kommer att kontrolleras
avseende eventuell risk för grumling och kommer
endast att påverka hamnen.
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