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Arbetsgruppen överklagar  
Arbetsgruppen fortsätter sitt otröttliga arbete.

- Inget rötslamslager i Håbo-Tibble
Om det är av ren feghet eller om det är en missriktad respekt för en förlegad lagstiftning som 
gör att en majoritet i Bygg och Miljönämnden i Upplands-Bro kommun den 17 november har 
fattat sitt beslut om att tillstyrka att ett mellanlager av rötslam skall anläggas i Håbo-Tibble är 
svårt att säga för oss som inte har rätt att deltaga när nämnden fattar sitt beslut.
I vilket fall är det ett slag i ansiktet på en majoritet av oss ortsbor att vi inte har flertalet av 
nämndens förtroendevalda på vår sida.

I Lund, med flera kommuner har de förtroendevalda gång på gång visat civilkurage och fattat beslut 
som gått emot rötslammets vänner för vår natur, för invånarnas fromma trots att dessa beslut strider 
mot gällande lag. Den lag som uppmanar främst bönder att förgifta sina åkrar med detta slam som 
kommer från våra avloppsreningsverk men även tillåter ett anläggande av dessa mellanlager. 
I Europa har ett par länder stoppat slamspridningen i naturen och Tyskland har i dagarna fattat ett 
beslut som går i den riktningen genom att starta arbetet med att fasa ut rötslam. Danmark, mfl länder 
har valt att i första hand elda upp slammet för att ta tillvara de nyttoämnen som slammet innehåller 
genom att återvinna dessa ämnen ur askan. Som en positiv biprodukt får de dessutom gips till att 
tillverka billiga byggplattor till den växande bostadsmarknaden.

Trots drygt 760 påskrifter på 2 namninsamlingar och trots folkliga protester från Håbo-Tibbleborna 
där, förutom Håbo-Tibbles arbetsgrupp, ett drygt 20-tal ortsbor och ett par företag har yttrat både sina 
farhågor och motstånd mot mellanlagret av rötslam fortsätter Käppala med sina byggplaner. Nu, när 
Käppalas byggplaner har sin välsignelse från en majoritet av vår Bygg och Miljönämnd  lär de näppe-
ligen avbryta sina byggplaner riktad mot folkviljan.
Vi i arbetsgruppen har fått ortsbornas mandat att göra vad vi kan för att stoppa Käppalas planer på att 
anlägga detta mellanlager på vår ort och vi kommer att fortsätta att överklaga detsamma, även om vi 
måste gå till internationell rätt för att segra, men vi får hoppas att det inte skall behöva gå så långt!

Rötslammet är något alldeles extra eftersom det inte bara är ohälsosamt med ett innehåll som påver-
kar alla levande orgasmer såsom dioxin, läkemedelsrester, mm en lag ger oss rätten att sprida detsam-
ma ute i naturen. Vi transporter behandlas rötslammet som giftigt, vid lagring och vid spridning på 
åkrar behandlas det som en ofarlig ingrediens, rent av nyttig för odlingar. 
Var finns logiken?
Många påsar som vi svenskar kommer att köpa med planteringsjord till våra trädgårdar i vår innehål-
ler också rötslam så inte ens våra trädgårdar är fria från dessa gifter. 

Användbara länkar:
Handlingar, underlagen till Bygg och Miljönämndens beslut (PDF) http://håbo-tibble.se/dokument/pdf2/%C3%84rende+-+anm
%C3%A4lan+av+slamlager+inom+H%C3%A5bo+H%C3%A4radsallm%C3%A4nning+S.1+1.pdf
Beslutsprotokollet från Bygg och Miljönämnden 161117 (PDF) http://håbo-tibble.se/dokument/pdf2/Protokoll++Bygg-+och+milj
%C3%B6n%C3%A4mnden+2016-11-17.pdf
Information om arbetsgruppens arbete (hemsida) http://håbo-tibble.se/dokument/Arbetsgruppen2.html
Sammanställd information om avloppsslam (hemsida) http://håbo-tibble.se/sludge.html

Håbo-Tibbles arbetsgrupp för förhindrande av att rötslam lagras på orten
Erik Karlsson, kontaktperson
070-88 125 44
erik.karlsson@habotibble.se
Arbetsgruppens hemsida http://håbo-tibble.se/dokument/Arbetsgruppen2.html
not. Käppalaförbundet är ett Kommunalförbundet ägt av 13 kommuner, däribland Upplands-Bro.
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