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DEN ODLANDE MATBASAREN

Saluhallsplanerna
läggs på is
LANDSKRONA

■ Säkerhetsriskerna

med kemifabriken gör
att planerna på en saluhall med extremt närodlat i Fröfabriken läggs
på is.
Hösten 2015 började energioch miljökonsulten Håkan
Knutsson leda projektet
”Den odlande matbasaren”. Kommunala Invest in
Landskrona var projektägare, och den statliga innovationsmyndigheten Vinnova
bidrog med 500 000 kronor
till en förstudie.
Projektet hade underrubriken ”industriell närodling som utnyttjar restresurser i cirkulära flöden”.
En av idéerna var en ny typ
av saluhall i Fröfabriken,
med målet att 75 procent
av produkterna skulle vara
odlat i samma hus. I huset
finns inomhusodlingsföretaget Neco.
Även andra verksamheter
i Landskrona skulle kunna spela en roll, till exempel fiskodlingen på Boliden
Bergsöe.
Men när projektet nu går
vidare från förstudien till

nästa fas är inte Landskrona i centrum för projektet
längre. Istället riktar man
in sig på Helsingborg eller
Stockholm.
– Ett problem var att Fröfabriken inte har tillstånd
för att samla mer än 10–20
personer åt gången, säger
Håkan Knutsson.
Räddningstjänsten i
Landskrona vill i dagsläget inte gå med på annat
än småskalig industriverksamhet i Fröfabriken – maximalt 50 personer, sa ställföreträdande räddningschef
till tidningen i mars. Det beror i sin tur på risken för en
olycka i den intilliggande
kemifabriken Dow Chemicals.
I Stockholm har man drivit ett liknande projekt tidigare. När projektet nu startar på nytt är Stockholms
stads näringslivskontor
projektägare, med Håkan
Knutsson som delprojektledare för Helsingborg.
Den lokal som är aktuell
i det här skedet är Oxhallen,
som redan har matmarknad regelbundet. Men projektet har alltså som mål att
75 procent av det som säljs
odlas i samma byggnad.

Projektledaren Håkan Knutsson presenterade planerna för ”Den odlande matbasaren” 2015. Här är han, från vänster, med
Benjamin Ottey, Martin Toft Möllerberg och Karl Roos från inomhusodlingsföretaget Neco, som då hade lokaler i Fröfabriken.

– I Oxhallen finns det en
del plats för odling. Det är
möjligt att vi kan visa upp
en prototyp redan i höst, säger Håkan Knutsson.
Det återstår att se vad
den prototypen innebär,
men det kan handla om en
försäljningsdisk eller odlingslådor.
De närliggande Helsingborgs bryggeri och fiskodlingen Scandinavian Silver
Eel finns bland det tjugotal
företag och organisationer
som deltar i projektet. Från
forskningshåll deltar bland
annat Sveriges lantbruksuniversitet och Kungliga
Tekniska Högskolan.
Fröfabrikens ägare, fast-

”Vi hoppas ha
kvar en koppling till Landskrona, för
förutsättningarna är
fantastiska på
Fröfabriken.”
Håkan Knutsson, regionchef
för Serneke fastigheter.

ighetskoncernen Serneke,
är kvar i projektet, trots det
ändrade fokuset.
– Vi har ambition att kunna skapa något sådant även
i Fröfabriken, säger Jonas
Håkansson, regionchef för
Serneke fastigheter.
Han hoppas att det på sikt
går att lösa tillståndsfrågan.
Vinnova bidrar med 4,5
miljoner kronor till det två
år långa projektet, övriga
parter med sex miljoner
kronor.
– Om det ser lovande ut
är Vinnova beredda i steg
tre att gå in och delfinansiera större investeringar,
säger Håkan Knutsson.
Och då utesluter han inte
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hetslokaler och bostäder på
samma sätt som man planerar att göra i Landskrona.
En skillnad är dock att de
allmännyttiga bostäderna
är mycket få i Staffanstorp,
som sålt ut i stor skala till
privata fastighetsägare.
Mikael Forsberg börjar
sitt uppdrag under hösten,
senast i november. Helena
Fremle har ett halvårs uppsägningstid då hon ska vara
tillgänglig för arbetsgivaren.
I skarven där emellan kommer Lars-Anders Rothman
att vara tillförordnad vd.
De socialdemokratiska
ledamöterna i Landskronahems styrelse röstade emot

MAGNUS ARVIDSSON

Auktoriserad bilrekondare
med erfarenhet sedan 1994
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Mikael Forsberg.

beslutet. Dels är det en invändning i sak, inte mot Mikael Forsberg, utan mot att
Helena Fremle överhuvud
taget måste bytas ut.
Dels handlar det om hur
beslutet drivits igenom av
ordförande Kenneth Håkansson utan att styrelsen involverats. Detta har
S-ledamöterna i Landskronahems styrelse kritiserat
flera gånger tidigare.
– Ordförande har haft ett
förslag där vi inte varit delaktiga. Processen har varit anmärkningsvärd, säger Jenny Tillander (S), vice
ordförande.
Hon uppger att styrelsen
inte blev informerad om
Kenneth Håkanssons förslag förrän i samband med
att pressen och allmänheten
blev det, 2 juni. En majoritet
av borgerliga och SD kunde
dock driva igenom att Mikael Forsberg får vd-posten.

LACKSKYDD +
HELREKOND
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Enligt ett pressmeddelande
från Landskrona stad har
Landskronahem AB:s styrelse som väntat utsett Mikael Forsberg till ny vd för
bolaget. Det gjordes på ett
möte igår morse.
I ett pressmeddelande säger han sig ”hedrad över att
ha fått förtroendet att driva
bolaget.” Han beskriver också Landskrona som en stad
på frammarsch, där Landskronahem kommer att spela
en viktig roll i utvecklingen.
– Även om Landskronahem hållit på med utveckling innan också är man
inne i annat skeende just
nu, säger Mikael Forsberg.
Vad blir skillnaden då du
tar över?
– Det är inte min sak att
jämföra med någon annans
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fattat. Men styrelsen
var inte överens.

insatser. Men jag hoppas
att på utveckla samarbeten
med staden såväl som med
stadsutvecklingsbolaget.
Nättidningen Landskrona direkt uppger att hans
lön blir 93 000 kronor i månaden. Liksom företrädaren Helena Fremle har han
tillgång till en tjänstebil.
I hans fall är den värd åtta
basbelopp – 358 400 kronor.
Mikael Forsberg bekräftar
uppgifterna. Lönen är densamma som Helena Fremles. När tidningen Hem och
hyra 2016 gjorde en kartläggning av vd-lönerna i allmännyttan hamnade hon
på plats 45 av 223 jämförda
bolag.
Mikael Forsberg var fastighetschef på Landskronahem 2010–2015, och hette
då Dagbom i efternamn. Nu
är han vd på det kommunala bolaget Staffanstorp Centrum AB, som äger och förvaltar kommunala verksam-
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Gäller personbilar

Ny vd har utsetts – trots oenig styrelse
■ Beslutet om ny vd är
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Få din gamla bil att se ut som ny!

LANDSKRONAHEM

LANDSKRONA

investeringar i Landskrona. Håkan Knutsson pekar
på att det liksom i Helsingborg finns det gott om tomma lokaler.
– Vi hoppas ha kvar en
koppling till Landskrona,
för förutsättningarna är
fantastiska på Fröfabriken.
Gamla Landsverk i Landskrona är också fantastiskt.
Det är inte omöjligt att
vi köper fisk från Boliden
Bergsöe också.

Före
• Motortvätt
• Våtslip med lera
• Polering
• Högtryckstvätt
• Carpro lackkonservering

Före

• Vaxning
• Kallavfettning för
tjära & asfalt
• Alkalisk avfettning mot insekter
• Fälgtvätt

Efter

Före

Efter
• Handtvätt
• Uppfräschning av
• Tvätt mellan dörrar interiör & inredning
• Uppfräschning av
i cupén
gummi & plast utv. • Underspolning
tta
• Däckglans
Allt de
ingår!
• Dammsugning

Efter

Före

Efter

Vi utför det mesta - Rekonditionering, Verkstad, Lackering, Stenskott på vindruta m m.

Ring o boka nu! 042-16 16 02
Pistolgatan 4 Helsingborg

