Fukt, mögel, fusk och mygel
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Det är ett sjukt samhälle vi lever i, så sjukt att jag inte ser någon möjlig chans att vi kan
komma på rätt köl och få samhället att inse hur sjuka våra samhällen egentligen är om vi inte
tar tag i det nu.
När våra myndigheter inte sätter ner foten och tar tag i problemen och verkligen försöker
göra något åt det kommer vi att få det mycket tufft i fortsättningen.
De enstegstätade fasaderna är ett exempel i nutid som man har blundat för långt efter att
man förstod hur allvarligt det var.
När man sen anlitar de så kallade experterna för att göra bedömningar som
fastighetsägarna har köpt och där de tillsammans med experterna köpslår hur man skall
agera och vilka bedömningsgrunder som skall användas då är det ett bedrägeri som pågår
hela tiden i den kamp som handlar om den dåliga inomhusmiljön som kan vara fuktskadad
och där mögelproblem har uppstått.
Kjell Andersson är en före detta överläkare på Örebro Universitetssjukhus som har varit i
hetluften under flera decennier och har tyvärr agerat bedrägligt under en följd av år. Följden
av detta har varit att han har dragit ner många drabbade hyresgäster till nivåer där de inte
har fått en möjlighet till ett möjligt försvar av sin bostadssituation och sitt medicinska
dilemma. Detta, tack vare eller mycket på grund av att Kjell Andersson på ett bedrägligt sätt
har gett fastighetsägarna sitt fulla stöd och gett oriktiga uppgifter i sin roll som expertvittne i
domstolar när han har varit expertvittne i miljömål i olika domstolsförhandlingar. Tyvärr är
det så att Kjell Andersson har ett rykte som expert och den vågen rider han på när han
uttalar sig i olika juridiska och medicinska sammanhang.
Kjell Andersson påpekar dessutom att man under de senaste 30 åren inte kunnat belägga
en koppling mellan ett specifikt kemiskt ämne och de diffusa symtom som ofta förknippas
med dålig inomhusmiljö. KA säger dessutom att en uppgraderad ventilation är svaret på en
dålig inomhusmiljö.
Fukt och mögel kan bara åtgärdas genom mekanisk tillämpning. Många så kallade experter
tror att man genom kemisk bearbetning av en mögelskada kan vara ett permanent tillstånd,
alltså att inte möglet lever upp igen. Tyvärr är kemisk bearbetning bara en fördröjning av ett
problem som återkommer när den kemiska produktens verkningsgrad avtar.
När en mögelhärd har torkat ut och inte kan föröka sig finns det ett problem som heter
mögelsporer. Möglets sporer svävar i luften och kan andas in genom rumsluften och kan
således ge upphov till problem som kan ge olika symtom i andningsvägar och övriga
kroppen.
Människor som lider alla helvetets kval i sina sjuka inomhusmiljöer borde väl ändå få
förståelse av en läkare som skall ha etiska och moraliska grunder att stödja sig på när
problemet sjuka hus hanteras i samhället och där inte minst de moraliska avgörandena

avhandlas. Socialt, politiskt, juridiskt och de medicinska problem som sjuka inomhusmiljöer
kan föra med sig är viktiga var och en för sig.
Nu måste det till krafttag för att ta tag i den epidemi som våra byggföretag har satt igång. Vi
måste även ge mer stöd till drabbade människor när det händer som inte får hända.
Politiker, Riksdag och regering, våra myndigheter och makthavare där Länsstyrelsen,
Miljöförvaltningar, Miljönämnder med sina politiker och tjänstemän måste stärka upp sina
befogenheter när man agerar för att få till stånd möjligheter för drabbade medborgare i sina
sjuka inomhusmiljöer. Sjukvården, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Boverket måste även
dom stärka upp sina positioner och verka för att samhället tar de rätta besluten och handlar
för att samhällsdebatten tar krafttag för att komma tillrätta med det som måste förändras
och förbättras.
Kjell Andersson påpekar att man under de senaste 30 åren inte kunnat belägga en koppling
mellan ett specifikt kemiskt ämne och de diffusa symtom som ofta förknippas med dålig
inomhusmiljö. Däremot reagerar många på fuktskador, lukter och dålig ventilation.
Min kommentar: I texten som ovan reagerar jag på att Kjell Andersson alltid vänder kappan
mot vinden och köpslår med dem som betalar honom. Det finns många bevis på att KA inte
är konsekvent i sina bedömningar. Det som han har sagt i en artikel stämmer inte med det
som han bl.a har uttalat sig om i ett ärende där han gör uttalande för Järfällahus på
Vasavägen. Till stöd för Järfällahus har han sagt att linoleummattor även flera lager inte
skulle utgöra någon risk i inomhusmiljö. KA har även nämnt att det inte finns någon risk med
att bo i fuktskadade hus. Läs gärna artikeln Byggmoral.
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