Förbundet: "Siammetär inte giftigt och ska inte lukta"
Oron för lukt och läckage
från det planerade lagret
för avloppsslam är stor
bland Håbo-Tibblebor. Nu
svarar Kristina Svinhuf·
vud från Käppalaförbundet på frågorna om den
nya anläggningen.

Intill riksväg 269 utanför Bro
vilt Käppalaförbundet bygga
en anläggning där rötslam,
det som blir kvar när man
renar avloppsvatten, ska lagras. Boende är oroliga över
att slammet innehåller gift,

kan rinna ut i dricksvattnet
och lukta illa.
-Vi kan inte säga att det
inte kommer att lukta alls,
men vi räknar inte med att
det ska vara störande för de
som bor i närheten. Under
fyra månader per år, lastning
och lossning, kan man märka
det. Så fort det får ligga stilla
blir det en hård skorpa som
inte luktar, säger Kristina
Svinhufvud, avdelningschef
på Käppalaförbundet.
Är det giftigt och kan det
läcka ut?
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-Nej, i så fall skulle man
inte få sprida det på åkrar.
Slammet är kvalitetssäkrat Vi
planerar att ha ett tak över
lagret och ska ta hand om
överskottsvattnet. Om det
skulle bli ett kraftigt skyfall är
vi beredda att hämta upp
vattnet med en tankbil.
Kan ni inte bränna slammet?
-I dag finns ingen tillräckligt bra teknik för det. Det går
åt oroligt mycket energi och
alla näringsämnen går förlorade.
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Slammet är
kvalitetssäkrat.

Varför placera det just
här?
-Vi har flera lager i stockholmsområdet. Här ligger det
strategiskt nära motorvägen
och man undviker onödiga
transporter.

Förra gången överklagades lagret och många protesterade. Lyssnade ni inte då?
- Det var en stor hjälp att
ha det förra mötet med närboende, de väckte många
viktiga frågor som vi tog till
oss. Vi har ändrat mycket i
den nya anmälan, bland annat föreslår vi en mindre anläggning och har lagt till ett
tak i förslaget. Någonstans
måste vi ha lagret och vi tycker att det hör hemma i vår
egen region.
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