SANERING AV OSKARSHAMNS
HAMNBASSÄNG
Det är många som arbetar i hamnsaneringsprojektet. Tillsammans med vår
entreprenör Envisan sysselsätter vi under muddringssäsongen ca 90 personer
på hel-och deltid. I projektet arbetar bl.a. driftoperatörer, lastbilschaufförer,
maskinförare, personal på mudderverk och båtar, dykare, miljökontrollanter,
projektledning och konsulter. Vi jobbar alla mot samma mål, ”en renare
Östersjö”, utifrån våra olika expertområden.
Deponin
Deponin på Storskogen har nu börjat ta form. Det är grävmaskinisten Pär-Inge Johansson från GDL, en av Envisans
underentreprenörer som har till uppgifts att bygga upp deponin av det avvattnade muddermassorna från hamnbassängen. Deponin har en yta av 6 hektar vilket motsvarar ca 10 fotbollsplaner och kommer att bli 17 m hög när den
är sluttäckt. Arbetet är planerat att vara klart under 2019. Tänk på när du som privatperson besöker Storskogens
avfallsanläggning att vara uppmärksam på skyltarna så att du hamnar i rätt fil.

Nya hjultvätten
Hjultvätten nu på plats och har tagits i drift ute på Oceankajen. Den komletterande hjultvätten har installerats för
att avhjälpa problemet med att lastbilarna för med sig små mängder av orent vatten från fordonstvätten på hjulen
när dom lämnar lastningsområdet på Oceankajen. Det medförde att det bildades hjulspår både på hamnens område och en bit ut på Norra Strandvägen. I lastbilen på bilden sitter Dennis Brundin, en av fyra chaufförer som kör
de avvattnade muddermassorna till Storskogen. Det är åkerierna Rolf Jeansson Åkeri, Kalmar och Oskarshamns
Transport AB som är underentreprenörer till Envisan och sköter transporterna.
Framtidsdagarna – Kom och träffa oss!
Lördagen den 30 september arrangeras Framtidsdagarna i Oskarshamn. Hamnsaneringsprojektet finns på Flanaden mellan klockan 9-14. Har du frågor eller funderingar om projektet eller kanske någon synpunkt du vill framföra eller diskutera kring? Passa då på att träffa oss på Flanaden.

Följ projektet här i Annonsbladet, via hemsidan www.renhamn.se eller
www.facebook/renhamn.com och www.instagram.com/renhamn
Har du frågor, kontakta Anna Kinch, informationssamordnare i
projektet, telefon 0491-76 42 78, e-post anna.kinch@oskarshamn.se

