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SoSo är arbetsnamnet på det övergripande
område som innefattar de olika stadsdelarna
från Planteringen till Råå kyrkogård.
Dialoggruppen är en satsning från Kemira Kemi,
Industry Park of Sweden och de närboende på söder
om Söder. Gruppens syfte är att se till att platsens
potential tas tillvara samtidigt som de närboende
ges en större inblick i Kemira Kemis arbete. Vill du
engagera dig i Dialoggruppen? Hör av dig till oss på
sosohelsingborg@gmail.com så kan vi berätta mer.

www.sosohelsingborg.se
www.facebook.com/sosohelsingborg
www.twitter.com/sosohelsingborg

”Vi vill göra platsen
mer attraktiv ”

SoSo. Boende och näringslivet på och omkring Miatorp har gått samman för att göra
platsen söder om Söder mer attraktiv. Närboende, det lokala näringslivet, journalister och politiker kom för att lyssna på söder om Söders framtida möjligheter.

Den 18 maj var det över 150 personer som
hade fyllt stolsraderna på Norreheds arbetscentrum. Ett event om hur platsen söder om
Söder kan bli mer attraktiv lockade såväl närboende och det lokala näringslivet som politiker och journalister.
– Jag är överväldigad
att Gunnarsson
det kom så
Adam Jomaa över
och Emma
många som ville engagera sig. Samtidigt verkar de flesta vara överens om att det finns en
otrolig potential som vi måste ta tillvara på
och det är anledningen till att vi arrangerade
detta möte, vi vill lyfta platsen söder om Söder
och göra den mer attraktiv, säger Lennart Albertsson, vd Kemira Kemi.
Initiativet till eventet kom från den dialoggrupp som Kemira Kemi startat tillsammans
med de närboende. En dialoggrupp som verkar

för att ta till vara på potentialen som finns på
söder om Söder, men också för att närboende
ska få större insyn in Kemiras verksamhet.
– Jag har bott på Miatorp i tolv år och älskar
området, men jag ser också dess brister med
framför allt tomma fastigheter som står och
förfaller och en mängd ödetomter. I detta ser
jag samtidigt en plats med enorma möjligheter, säger Max Bodlund, boende på Miatorp
och aktiv i dialoggruppen.
SoSo - ett övergripande namn
Arbetet har gått under namnet SoSo som är
en förkortning av söder om Söder och ett övergripande namn för de olika stadsdelarna det
innefattar. Ett namn som också väckt ett stort
engagemang.

– Det är självklart att folk tycker till om namnet
och ett namn kan vara viktigt, men än viktigare
är vad vi fyller det med och vilka mål vi uppnår. Sedan kan det vara viktigt att poängtera
att inga stadsdelar som Miatorp, Högasten eller
Planteringen kommer att byta namn eller försvinna, säger Lennart Albertsson.
Kvällen bjöd på talare från Kemira Kemi,
arkitektfirman Sydväst, utvecklingschefer och
utvecklingsledare från Landskrona och Malmö,
mäklare samt närboende och en rektor från
området. Bland annat visade Linda Dahlström och Kina Bergdahl från Sydväst möjligheterna med de stora grönområdena som
finns på SoSo och hur man kan fräscha upp
promenad- och cykelstråk för att skapa en
mer trivsam miljö.
Dialog med politiker och staden
På mötet fanns flertalet politiker och tjänstemän från Helsingborgs stad och nu vill dialoggruppen att de riktar blickarna mot söder
om Söder. Förhoppningen är att ett visionsarbete inleds som slutligen leder till en ny
detaljplan för platsen.
– Jag hoppas att den här dialogen blir bredare och att vi får med politiker, men också
stadsbyggnadsförvaltningen med sina experter på hur man bygger städer som är i balans.
Då tror jag verkligen det kommer hända saker
söder om Söder, säger Lennart Albertsson.

Event om söder om Söders framtid lockade fullt hus.

Planerad nyetablering på IPOS
NOAH (Norsk Avfallshantering) AS planerar att uppföra en anläggning för mottagning,
behandling och mellanlagring av avfall inom Industry Park of Sweden i Helsingborg.

Per Bolund och Lennart Albertsson, VD på Kemira Kemi.

Per Bolund på
företagsbesök
i Helsingborg
Finansmarknads- och konsumentminister Per
Bolund besökte den 6 maj Sydsvenska handelskammaren och representanter för Helsingborgs
stad samt utvalda företag i Helsingborg, däribland Kemira Kemi och industriparken IPOS.
Inför besöken uttyckte Per Bolund, - Det ska
bli intressant att träffa dessa företagare för att
lära mig mer om deras verksamheter och för att
höra hur vi från politiskt håll kan bidra till att
underlätta det arbete som sker för nya innovativa tjänster och produkter.
Kemira och IPOS presenterade verksamheterna och arbetet med industriell symbios och
hur man genom innovativa resurssamarbeten
kan skapa mervärden som minskar kostnader
och miljöpåverkan.

Huvudsyftet med den planerade verksamheten
är att effektivisera logistiken för transporter av
flygaska från avfallsförbränningsanläggningar i
södra Sverige och på Själland genom att ändra
transportsätt från bil till båt. I dagsläget transporteras flygaskan med bil från södra Sverige
och Själland upp till Langöya utanför Oslo i
Norge. Den planerade etableringen på IPOS
innebär att flygaskan kommer att transporteras med båt från Kopparverkshamnen direkt till
Langöya.
Genom en etablering i Helsingborg kan
vägtransporter med flygaska minskas med
motsvarande 40 varv runt jordklotet varje år.
Om NOAH utnyttjar sitt tillstånd maximalt
medför det 35 lastbilstransporter per vardag
till IPOS. Enligt den verksamhetsplanering som
är aktuell innebär det 17 lastbilstransporter
per vardag. Helsingborgs kommuns mätning i
november 2014 visar på totalt 2687 trafikrörelser per vardagsdygn på Koppargatan väster
om Planteringsvägen.

NOAH AS etablering passar även bra in med
övrig verksamhet på IPOS. SUEZ som är ett av
företagen på industriparken diskar rent lastbilar
och järnvägsvagnar mellan transporter. Detta
innebär att förutsättningarna för samplanering
av transporter och returtransporter ökar, vilket
möjliggör en begränsning av det totala antalet
transporter till området. Idag är det övervägande transporter ut från industriparken och därför
passar NOAH mycket bra in i vidareutvecklingen av det som kallas Industriell Symbios, dvs att
hitta smarta resurssamarbeten som ger både
miljömässiga och ekonomiska mervärden.
NOAHs etablering skapar flera andra mervärden för industriparken. Ett exempel är behovet
av vatten för befuktning av flygaskan. Kemira
har en reningsanläggning för spillvatten och
detta vatten kan eventuellt användas direkt
till att befukta flygaskan. Etableringen skapar
även möjligheter till hantering av andra avfall
som till exempel avfall från marksaneringsprojekt, industrier samt byggnadsprojekt.

I genomsnitt skickade varje svensk 228 kg avfall till förbränning under 2013. 3% av allt material som
förbränns blir till flygaska, vilket innebär att varje helsingborgare generar cirka 7 kg flygaska/år.
Flygaska är den rest som blir kvar när den del av våra sopor som sorterats som brännbart bränns och
blir till el och fjärrvärme. Enligt klimatbokslut som görs enligt internationell standard är detta idag det
bästa sättet att hantera det brännbara avfallet.

Diplomatiska
kåren besökte
Kemira Kemi
Den 22 maj besökte cirka 40 ambassadörer
och chargé d’affaires från världens alla hörn
Kemira tillsammans med UD, Helsingborgs
kommunledning och landshövding Margareta
Pålsson. Diplomaterna är stationerade i Stockholm vid sina respektive ambassader och det
var både nytillträdda och mer etablerade ambassadörer som var med på besöket.

Besöket i Helsingborg var en del i en två-dagars
turné i Skåne som också omfattade Malmö och
Lund. Näringslivskontoret hade fått i uppdrag att
arrangera intressanta företagsbesök i Helsingborg och Kemira, THINK acceleratorn och Findus
fick representera Helsingborg med omnejd.
Kommunfullmäktiges ordförande Mats Sander hälsade gästerna välkomna och därefter

presenterades Kemira och Industry Park of
Sweden. Deltagarna ställde många frågor och
var speciellt intresserade av Kemiras vattenreningsverksamhet samt tanken med industriell
symbios och hur man delar på resurser inom
industriparken.

Ansvarig utgivare: Lennart Albertsson, VD Kemira Kemi AB

Industry Park of Sweden
Industrigatan 70, Box 902
251 09 Helsingborg, Tel: 042-17 10 00
www.industrypark.se

Kemira Kemi AB
Industrigatan 83, Box 902
251 09 Helsingborg, Tel: 042-17 10 00
www.kemira.se

Kontakta oss gärna för en dialog på e-post: info@industrypark.se eller kemirakemi@kemira.com

