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Förorenad mark är ett av Mörbylångas
prioriterade utvecklingsmål!
I Mörbylånga kommun på Öland är politiker
och tjänstemän eniga om vikten av att jobba
strategiskt med förorenade områden.
Ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden
och Samhällsbyggnadschefen berättar om
varför föorenade områden är prioriterat i
kommunen och hur de tänker ta sig an
utvecklingen.
Läs mer här.

Från industrihamn till Norrköpings nya vardagsrum!
Just nu sker Norrköpings största stadsomvandling i modern tid. Innan den kan bli
verklighet måste föroreningar från hamn och industriverksamhet åtgärdas.
En av de största utmaningarna är föroreningar från stadens gasverk. Åtgärderna som nu
är i sitt slutskede har bestått av en kombination av schaktning och termisk sanering.
Läs mer här.

Samverkan för innovation bidrar till
hållbara åtgärder i Karlshamn!
Miljöstrategen i Karlshamns kommun anser
att deltagandet i Samverkan för innovation
verkligen ger bättre möjligheter och
draghjälp i arbetet med att hitta andra och
mer innovativa lösningar för att få till stånd
mer hållbara åtgärder.
Läs mer här.

PFAStester på kommunal
avfallsanläggning.
PFAS finns nästan överallt verkar det som
och naturligtvis även i lakvatten från
deponier.
På Filborna avfallsanläggning i Helsingborg
testas olika tekniker för att rena lakvattnet
från PFAS.
Läs mer här.

Att städa efter BT Kemiskandalen.
Det var ett stort ansvar som lilla Svalövs kommun tog på sig när man år 2002 blev
huvudman för saneringen efter BT Kemiskandalen.
I år, 44 år efter att produktionen av bekämpningsmedel stoppades, ska den sista delen
av saneringsarbetet vara klart.
Läs mer här.

Förenklade ansökningsregler för
bostadsbidraget.
Länsstyrelsernas nationella bidragssamordnare
har stämt av de förenklade reglerna med en
kommunal huvudman som bland annat
uttrycker att det är bättre med klara och tydliga
regler med sämre bidragsmöjlighet än ett
otydligt regelverk med bättre bidragsmöjlighet.
Läs mer här.
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