Kampen mot lukten fortsätter
För några år sedan kunde Håbo-Tibbleborna andas ut. Då
lades planerna på ett rötslamlager utanför byn ned. Nu har en
ny anmälan lämnats in och fått byborna att ryta till igen.
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I ett skogsområde ett stenkast från mullrande riksväg 269 utanför Bro ligger den tilltänkta platsen.
Här vill Käppalaförbundet bygga en två hektar stor anläggning där 10 000 ton rötslam ska lagras.
Ortsborna är framförallt oroliga över att att slammet ska rinna ut i dricksvattnet och – inte minst –
lukta riktigt illa.
– I slutändan handlar det om vi kan bo kvar här eller inte. Och det vill vi ju, säger Rolf Larsson och
fortsätter:
- Jag har upplevt lukten från rötslam förr. Den är fruktansvärt vidrig. Det går helt enkelt inte att vara
utomhus.

Bor inom en dryg kilometer
Han, Erik Karlsson och Cathrine Löwenström bor alla inom en dryg kilometers avstånd och har
engagerat sig i arbetsgruppen som leder protesterna mot slamlagret. Och de har större delen av
byborna med sig. Över 700 personer (i Håbo-Tibbledistriktet bor drygt 1 000 invånare) har hittills
skrivit på protestlistan.
Det är inte första gången Håbo-Tibbleborna protesterar. 2012 fick Käppalaförbundet, det stora

reningsverket på Lidingö, tillstånd att anlägga ett mellanlager av rötslam på en plats intill den
nuvarande platsen. Men efter många ihärdiga protester från ortsbor, ett enhälligt nej från
kommunens bygg- och miljönämnd och en överklagan till mark- och miljödomstolen beslutade
förbundet att avbryta projektet.
Nu i november 2015 lämnade Käppalaförbundet in en nytt försök. Den här gången handlar det om
en mindre mängd slam som inte behöver ett godkännande av länsstyrelsen.
– Det fanns ju ett massivt motstånd förra gången. Tror de att det är någon skillnad nu? undrar Erik
Karlsson.
– Vi är fortfarande lika oroliga för grundvattnet och att slammet ska läcka ner i det. Många av oss
har egna brunnar och är inte anslutna till det kommunala vattnet. Det känns som om vi är
försökskaniner, säger Cathrine Löwenström.
Enligt Käppalaförbundet ska diken eller ett tak över slammet förhindra översvämningar vid kraftiga
regn. Men ortsborna är ändå oroliga.
– Det kan hända att det fungerar bra till 90 procent. Men de resterande gångerna är det vi som blir
drabbade, säger Cathrine Löwenström.
Den befarade lukten ska bara uppstå när man ska röra om i slammet. Något som ska vara begränsat
till perioden juli till oktober.
– Det är lång tid att inte kunna vistas ute på, säger Rolf Larsson.
Just nu väntar Upplands-Bro kommun in kompletterande uppgifter och sedan ska ett samråd hållas
med närboende. Till sist är det bygg- och miljönämnden i kommunen som ska ta ställning i frågan.

Vad är rötslam?
Rötslam är det slam som blir kvar när man renar avloppsvatten.
Slammet rötas av mikroorganismer och vattnas av så att volymen minskar.
Slammet används bland annat som gödsel på åkrar.
Man kan också elda upp slammet och på så vis utvinna energi. Men enligt Käppalaförbundet
kommer inte alla näringsämnena till nytta då.
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