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Mark ska renas
från arsenik
14 ton jord ska saneras i Grödinge.
14 ton jord och
byggmaterial behöver forslas bort för
att förhindra arsenik från att läcka ut
i Östersjön. Giftet är
av stor fara för människors hälsa.
Ett av länets miljöfarligaste
område ligger på en gammal industritomt i sydöstra
Botkyrka. Lokaltidningen
Mitt i har tidigare berättat
om den kraftigt förgiftade
marken vid Kaggfjärden
som utgör en så stor risk för
allmänheten att varningsskyltar satts upp.
– Om man får i sig arsenik kan det ge magproblem,
och får man det i sig dagligen kan det på sikt ge cancer, säger Anders Forsberg,
miljöutredare på kommunen.
Föroreningarna
uppkom delvis under slutet av
1800-talet, då ett skepps-
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◗ Gifter från varvet kan spridas till Kagghamraån

Mor misshandlade
sin 11-årige son
FITTJA Mamman tog tag i
sin 11-årige son runt nacken,
släpade honom genom lägenheten och kastade omkull honom. Misshandeln avslutades
med att mamman satte sig på
barnet och slog honom ﬂera
gånger mot kropp och ansikte.
Efter misshandeln kastade
mamman ut barnet från lägenheten. I början av juni
dömdes den 37-åriga modern
till skyddstillsyn för misshandeln. Historien kom till
polisens kännedom genom att
pojken berättade om händelsen för sin lärare dagen efter
misshandeln.

Körde lastbil
grovt rattfull
TULLINGE En 62-årig man

från Stockholm dömdes
i början av september
till villkorlig dom med
samhällstjänst i 50 timmar för grovt rattfylleri.
Mannen stoppades av
polis den 8 maj i år när
han körde lätt lastbil på
Önnemovägen i Tullinge efter att ha förtärt
alkolholhaltiga drycker
i sådan mängd att alkoholkoncentrationen
i hans utandningsluft
uppgick till 0,57 milligram per liter. Gränsen
för grovt rattfylleri går
vid 0,50 milligram per
liter.

26-åring hotade
att döda kvinna
NORSBORG Den 24-åriga kvinnan från Norsborg hotades
vid ett antal tillfällen av en
26-årig man.
Mannen har bland annat
skickat sms till kvinnan där
han hotade att skada eller
döda henne. I början av
september dömdes mannen
till dagsböter för olaga hot.
Södertörns tingsrätt friade
dock mannen från misstankar
om misshandel. Skälet är att
kvinnans uppgifter inte kan
anses vara tillräckligt tillförlitliga eftersom hon inte kan
utesluta att hon vid misshandeln var påverkad av hasch.

Erkänner hoten
mot sin ﬂickvän
VÅRSTA En 21-årig man från
Vårsta dömdes i början av
september till dagsböter för
olaga hot.
Åklagaren har åtalat mannen för att den 22 maj i år ha
hotat att skada sin ﬂickvän.
Enligt åtalet har hotet varit
ägnat att framkalla allvarlig
fruktan hos kvinnan. Mannen
erkänner att han har begått
brottet.

Ruinerna efter Sjöbergs varv presenteras av kommunen som en sevärdhet. På länsstyrelsen menar Birgitta Swahn att man inte ens ska vara i närheten.
FOTO: KRISTINA G ERIKSSON

Hundratals kilo
arsenik i marken
Trots det rekommenderas platsen som sevärdhet.
Vid idylliska Kaggfjärden
ligger ett av länets mest
miljöfarliga områden.
– Man bör inte vara
på området i och med
förekomsten av arsenik,
säger Birgitta Swahn,
miljöhandläggare på
länsstyrelsen.

100-tals kilo föroreningar, främst
arsenik som användes vid träimpregnering, ha trängt ner i marken.
– Bara att få i sig saker från
jorden kan vara farligt. Arsenik
är ju direkt toxiskt, säger Birgitta
Swahn.

Nu har gamla Sjöbergs varv i
Kagghamra hamnat på länsstyrelsens lista över de tio viktigaste
områdena i länet som behöver utredas närmare och så småningom
även saneras.
Väder och vind har raderat nästan
– Det här området tillhör riskalla synliga spår av den en gång klass 1 och det är mycket angeläi tiden så viktiga
get att undervarvsindustrin vid
söka vidare. Vi
Kagghamra gård.
hoppas komma
Bara ett par husi gång med en
ruiner längs vatmer omfattande
tenlinjen står ännu
studie redan unkvar där. I marken
der september,
döljer sig emellersäger Birgitta
tid resterna av en
Swahn.
giftig experimentLänsstyrelverksamhet som
sen har valt att
bedrevs på platsen
prioritera omBIRGITTA SWAHN
under 1800-talets
rådet av ﬂera
MILJÖHANDLÄGGARE
senare hälft.
orsaker. Bland
Enligt en förannat är spridstudie och en grov uppskattning ningsrisken stor på grund av de
som länsstyrelsen har gjort kan geologiska förhållandena. Närhe-

”Bara att få i
sig saker från
jorden kan vara
farligt. Arsenik
är ju direkt
toxiskt.”

ten till både bebyggelse och Östersjön spelar förstås in. Bara ett par
hundra meter från platsen ligger
dessutom Kagghamraån som är
en av Stockholms viktigaste förynglingsplatser för havsöring och
betecknas som ett riksintresse för
naturvården.
– Det ﬁnns en risk för påverkan
på ﬁskebeståndet, säger Birgitta
Swahn.
På kommunens hemsida ﬁnns
Sjöbergs varv med på en lista över
kulturhistoriska platser i södra
Botkyrka. Det ﬁnns även en karta
över sevärdheter. Det samlade intrycket är att området lämpar sig
för besökare.
Birgitta Swahn vill avråda från
att turista vid det gamla varvet.
Hon tycker att man helst ska
undvika att vistas på området på
grund av förekomsten av arsenik.
Länsstyrelsen har även informerat
kommunen om att man bör sätta
upp skyltar och införa restriktioner.
Markägaren Anders Fredin, tidigare moderat politiker och ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, tycker det är bra och är
glad att marken ska undersökas
och saneras.

Är ni oroliga för vad som ﬁnns
i marken?
– Nej, vi är inte oroliga. Det har
funnits där länge. Vi har lagt över
sand och jord på en del ställen där
man kan misstänka att det är någonting.
Har ni sett några tecken på att
marken är förorenad?
– Nej, vi har inte sett någonting.
Det syns ingenting.
Ni är inte oroliga för att
grundvattnet är förorenat?
– Nej, vi tar vårt dricksvatten
från annat håll, säger Anders Fredin.
Länsstyrelsens förhoppning är
att saneringen kan påbörjas redan
nästa år.
Kommunen har begärt och fått
ekonomiskt bidrag genom länsstyrelsen och Naturvårdsverket,
eftersom det saknas en direkt ansvarig som kan åtgärda miljöförstöringen.
– Den här verksamheten lades
ju ner för länge sedan, säger Birgitta Swahn.

Mitt i den 21 september 2010.
● Patrik Ekström

patrik.ekstrom@mitti.se
tel 550 551 23

varv fanns på platsen, vilket
har lett till förhöjda metallhalter i marken. Men framför allt uppstod problemen
under 1930- och 40-talet då
Boliden använde platsen för
att experimentera fram olika impregneringsmetoder
med hjälp av arsenik.
– I grundvattnet på platsen finns det höga halter arsenik och det rinner ner mot
fjärden, säger han.
På en sjugradig riskskala är områdets sanerings

behov av sjätte graden, enligt en studie som nu gjorts
av kommunen och länsstyrelsen. Det betyder att
den gamla förfallna varvsbyggnaden behöver rivas
och transporteras bort och
att marken ska saneras genom schaktning. Sammanlagt innebär detta att cirka
14 ton förorenad mark och
byggnadsmaterial ska omhändertas. Detta beräknas
kosta 24 miljoner kronor
och kommunen ska nu ansöka om pengar från Naturvårdsverket.
– Saneringen går ganska
fort, den tar några veckor.
Det är pappershanteringen
som tar tid, säger Anders
Forsberg.
Efter sommaren beräknas besked om ifall man får
pengar för att sanera till den
näst högsta nivån. Själva saneringen beräknas komma i
gång först nästa år.
l Elin Hellström
elin.hellstrom@mitti.se
tel 550 551 23

Dags för gymnasiet?

Vill du gå en praktisk utbildning
som ger högskolebehörighet?
Då är Praktiska i Tumba rätt
för dig!
Kolla in hur vi har det i praktiken:
Välkommen till

Öppet Hus

Onsdag 25 april | kl 17-20
Hans Stahles väg 15 | Tumba
praktiska.se/botkyrka
Skolan mitt i arbetslivet.

Forvägen 15 nb
145 51 Norsborg

08-531 716 15

20 körlektioner

10 körlektioner

à 45 min.

à 45 min.

6.950 kr

spara 2.050kr (ord. 9.000 kr)

3.750 kr

spara 750 kr (ord. 4.500 kr)

Teorifrågor på dator
+ 6x2 tim lärarledda teorilektioner

600:-

spara 600 kr (ord. 1.200 kr)
Erbjudandena gäller under april och maj.

www.slagstatrafikskola.se • info@slagstatrafikskola.se
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Fira Valbo
50% på alla
blommor
inför Valborg
27–30 april

Öppettider Valborg
Butiker 10-16
Livs
1:a maj
Butiker 11-15
Livs

08-21
09-20

Tel. 710 60 70

accent

Tel. 08-531 743 90

Hos oss hittar du allt du behöver handla, mat, kläder,
presenter, väskor och restauranger att äta gott på.
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