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lJ) heterochhot omstämningarmed
C:) mera,bedrivitnågotavenenmans-
~ kampanj mot miljökontoretför
~ dess hantering av klagomål på in-
C" omhusmiljöninomDalhemsområ-
'-' I det Harinte Wigströmageratför

egen del så har han gjort det som
påstådd företrädare for andra bo-'
ende. .

I en artikel I MIIJöinagaslnet nr 3,
2005 riktade jag laitiska synpunk-
ter mot Helsingborgs miljökontor
och dess tjänstemäns hantering av
inomhusmiIjön på Dalhemsområ-
det. Gregor Holmgren, miljöchef i
Helsingborg, påstod att min: artikel
bestod av grundlösa beskyllningar
och faktatel mot bland annat tjän-
stemän på miljökontoret. Jag ska
dessut,om ha hanterat fakta på ett
felaktigt sätt enligt Gregor Holm-
gren,

Vad gäller mina påstådda person.
angrepp mot miljökontoret krävde
och fick Gregor Holmgren ett be-
mötande som publicerades i Miljö-
magasinet 1112där han gav följande
svar på de personangrepp jag skulle
vara skyldig till: "Vad gäller Wig.
stJ:öms påstådda personangrepp ut.
går jag från att läsarnas egna slutsat-
ser är sådana att något. bemötande
av de oriktiga påståendena egentli-
gen inte behövs~'. Gregor Holmgren
går ut med ett genmäle där han i
skarpa ordalag påpekar att det
finns personangrepp från mig. Men
vanor ger inte Holmgren ett klar-
läggande'vari mina påstådda an-
grepp består? .

~ag presenterar här några av de sa-
ker som jag har kritiserat miljökon-
toret för och deras sätt att hantera

det och där jag också låter läsarna
avgöra. Holmgren säger också att
det under den senaste tioårsperio-
den enligt miljökontorets diarium
att det sammanlagda antalet ären-
den avseende klagomål på inom-
husmiljön uppgår till ett 25.tal, det-
ta inom ett bestånd av 1 600 lägen-
heter på Dalhemsornrådet.

Miljökontoret hänvisar också till
, att den miljömedicinska enkät-

undersökningen som beställdes av
~elsingborgshem, den så kallade
Orebroenkäten som leddes av över-
läkare Kjell Andersson på Yrkes.
och Miljömedicin i Örebro. Kan
man anse att denna enkät ger en
helhetssyn på de inomhusmi1jä-
problem som presenteras i enkäten
eftersom den inte lämnar utrymme .
för att barn och ungd~mar får en
möjlighet att utveckla sina pro-

blem i enkäten? Kjell .Andersson
motiverar detta med att barn och

ungdomar inte tillför något i såda-
na här undersökningar. Gregor
Holmgren, anser du fortfarande att
barn inte är en grupp som löper lika
stor risk att drabbas i en sjuk bo-
stadsmiljö som de vuxna?

Gregor Holmgren, anser du fort-
farande ait barn inte är en grupp
som löper lika stor risk att drabbas i
en sjuk inomhusmiljö som de vux.
na? Jag ställer denna fråga eftersom
du vid flera tillfållen har gett dina
sympatier till Kjell Andersson och
hans undersökning.

Dessutom har miljökontorets eg-
na värderingar när det gäller hälso-
riskvärden för aldehyden akrolein
som landar på värdet 2,0 men som
mte i någon undersökning varken i
Sverige eller utomlands visar på an-
nat än värden mellan 0,2-0,02 bero-
ende på exponeringstid. Akrolein
som nämns här uppmättes i en
undersökning som gjordes i min
bostad.

, När det gäller den mIlJötekniska
undersökning som beställdes av
.Helsingborgshem och där företaget
Jakobsson och Widmark. (J&W)
gjorde en undersökning som skulle
omfatta hela bostaden var det

tänkt. Men tyvärr gjordes inte nå-

gon undersökning av mitt badrum,
något jag också undrade över. Sva.
ret från J&W:s miljötekniker om
vanor inte badrummet omfattades

av undersökningen. blev: "Utred.
ningsarbete har inte utf9rts efter-
som detta är ett utrymme där man
vistas förhållandevis kort tid". Jag
har ifrågasatt det här vid flera till-
fållen utan att få någon reaktion
'från miljökontoret

Varför sätter inte miljökontoret
tilltro till de undersökningar, som
har gjorts i min bostad? Institutet
för inomhusmiljö och hälsa AJ!.har
gjort en mycket avancerad under-
sökning som miljökontoret, borde
värdera som ett bevis i den fortsatta

utvecklingen när det gäller åtgärder ,

i min bostad. Tyvärr kringgårmiljä-
. kontoret det mesta som kan värde-

ras på ett miljöriktigt sätt när det
gäller min bostad. .

AIrjon AB och Lennart Olsson
från Staffanstorp gjorde en materi. '

a1analys i min bostad, där materia-
len visade på höga halter av sporer.
~yserna presenterad~s för mil-
jökontoret som inte gav dem något
som helst bevisvärde. I stället gavs
ett osant intygande till de här analy-
serna genom att påstå att analy-
serna inte kunde kopplas ihop med'

. ohälsa. Miljökontoret påstod att Ai-
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Börje Wlgström, bo-

ende pi Dalhemsom-

ridet IHel.lngborg,.
vIII ha svar p1fligor

om sin InornhusmllJö
frln mllJlikontoret.
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me Must på ppm-Miljötech skulle
ha gett svaret att ohälsa inte kan
förknippas med de höga halterna av
sporer i materialet. Likaså påstods
det samma sak när Nils Hallenberg
på Göteborgs universitet tillfrå.
gades. Nu hör det till saken att jag
har varit i kontakt med dessa båda

och fått till svar: "Med tanke på de
höga halterna av sporer kan man
inte utesluta möjligheten till ohäl- '
sa." De var också noga med att påpe-
ka att ohälsan är beroende på hur
stor den sammanlagda spormäng~
den är i bostaden. .

MIlJökontoret har Inte krävt någ-
ra ytterligare åtgärder och hänvisar
till att mitt ärende ligger hos läns-
styrelsen och har gjort så i tre år.
Hur sjuk är'jag när mitt ärende är
färdigbehandlat?

Det finns ocks~ åtskilliga diarieu.t-
skrifter på klagomål från just Dal-
hemsornrådet som miljöinspektö-
ren känner till. Nu.undrar jag varför
Gregor Holmgren försöker dölja'
sanningen om problemen på Dal-
hemsornrådet?

Börje Wlgstr6m

Heisingborg

I kampanjen har Ingått att förmed-
la en bild av utbredd ohälsa inom

området foranledd av allvarliga
brister i inomhusmiljön. Den nu
aktuella insändaren utgör det se-
naste, men sannolikt inte sista, in-
slaget Wigström må i grunden ha
goda avsikter, men hans kampanj
präglas av misstolkningar och gr0-
va överdrifter. Hans uppfattning
om förhållandena har varken stöd i

de miljämedicinska undersökning-
ar som gjorts eller den undersök.
ning som medborgarutskott Nord
nyligen företagit, vilken visar att de
boende över lag är nöjda med sina
lägenheter. Hans uppfattning har
inte heller stöd i de enskilda ären.
den som miljökontoret behandlat

Vad gäller de frågor som Wig.
ström nu. tar upp särskilt, får jag gä-
ra följande kommentarer:

Jag menar att han helt på eget be-
våg klarlagt sina personangrepp i
den åberopade artikeln. Detta fort-
sätter han för övrigt med i den nu
aktuella insändaren med påståen-
den bland annat om "osant inty-

. gande" och "försök att' dölja san-
ningen". Ytterligare förtydliganden
från min sida i denna del behövs
därför inte.

Vad g#ler kritiken mot den så
kallade Orebroenkäten ,har jag ing-
en anledning att,' som Wigström
gqr, underkänna de urva1sprin~per
som miljömedicinaren Kjell An-
dersson tillämpat. Jag utgår från att '

dessa principer - till skillnad från
Wigströms kritik - bygger på pro-
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fessionell erfarenhet och därför ger
en samlad och rättvisande bild av
förhållandena, även om barn inte
tillfrågats i enkäten.

En genomgång av mllJöko,-torets
diarium visar att det sammanlagda
antalet ärenden inom Dalhemsom.

rådet med sina 1 600 lägen4eter, av-
seende sådana problem som Wig-
ström brukar uppehålla sig vid, un-
der den senaste tioårsperioden upp-
går till ett 2S-tal. Jag vidhåller dessa
uppgifter. Tidigare avslutade ären-
den har i en del fall föranlett krav

på åtgärder, vilka !egelmässigt vid.
tagits, medan bedömningen i andra
fall varit att klagomålen saknat fog.
För närvarande finns åtta öppna
ärenden som rör området Vårt dia-
rium med alla dess ärenden kan all-

mänhet och medier få insyn i enligt
offentlighetsprincipen.

I övrigt upptas Wigströms insän-
dare av olika invändningar mot
miljökontorets ställningstagande
till påstådda brister avseende hans
egen lägenhet Här har miljökonto-
ret, med ledning bland annat av be-
dömningar som gjorts av Institutio-
nen för yrkes- och miljömedicin vid
Lunds universitet, beslutat att inte

kräva ytterligare åtgärder. Dessför-
innan hade Helsingborgshem låtit
genomföra omfattande undersök-
ningar och avhjälpt brister i lägen-
heten till betydande kostnader.
Detta ärende prövas för närvarande
av länsstyrelsen efter överklagande
av Wigströrn, varför jag avstår från
vidare kommentarer i sak.

'+

Jag delar dock WlgstriSms kritik i
fråga om länsstyrelsens orimliga
handläggningstider. De långa hand-
läggningstiderna där kan dock mil-
jökontoret knappast lastas för.
Nämnas kan att jag, tillsammans
med andra miljächefer i Skåne, ta-
git ini~tiv till övedäggningar som
nyligen ägt rum med länsstyrelsen
i denna fråga.

Gregor Holmgren

miljö direktör Helsingborg
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