
Nya miljöåtgärder krävs på Dalhem 

Det finns risk för ohälsa i vissa bostäder på Dalhem. Kommunen får bakläxa av länsstyrelsen som kräver nya 
åtgärder av Helsingborgshem. 
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Ur tidningen den 19 december 2004.  

HELSINGBORG.Flera hyresgäster har under många år klagat över allergiska besvär när de vistas i sina 
lägenheter på Dalhemsvägen och Annerovägen. 
Och trots att Helsingborgshem via miljökontoret och konsultfirmor gjort mätningar och sanerat i vissa lägenheter 
kvarstår problemen. 
I slutet av förra året tog hyresgästen Börje Wigström på Dalhemsvägen kontakt med konsultfirman "Institutet för 
inomhusmiljö och hälsa" i Upplands Väsby.  

Miljötekniker Svante Nygård genomförde mätningarna och resultatet visade på en enda lång uppräkning av 
cancerogena och allergiframkallande ämnen i bland annat krypgrunden. 
— Jag reagerade framför allt på de höga halterna av det giftiga ämnet akrolein. Det låg skyhögt över gällande 
gränsvärden. Men jag hittade då även höga värden av det cancerframkallande ämnet formaldehyd, säger Svante 
Nygård. 
Tony Kronevi, numera pensionär som tidigare arbetat som forskare på arbetslivsinstitutets enhet för toxikologi 
och kemi, anlitades också efter mätningarna av hyresgäster på Dalhem.  
Och med en namninsamling med ett 70-tal underskrifter krävdes det gemensamt i vintras en ny utredning för att 
få ordning på bostadsproblemen på Dalhem. 
I dagarna kom länsstyrelsens beslut där det konstateras att de senaste mätningarna visar på höga kvalsterhalter 
och höga aldehydvärden och att detta kan medföra besvär i ögon och i luftvägar. 
Länsstyrelsen slår fast att det i boendemiljön finns risk för människors hälsa och att det i första hand krävs nya 
mätningar i ventilation och krypgrund i drabbade fastigheter. 
Miljönämndens ordförande Gunilla Stjernfeldt (s) har ännu inte i detalj tagit del av länsstyrelsens beslut och kan 
därför inte dra några långtgående slutsatser. 
— Men jag konstaterar att trots många utredningar och mätningar måste vi nu på ett eller annat sätt gå vidare. 
Och efter att närmare ha tittat på länsstyrelsens beslut får vi bestämma om vi ska överklaga ärendet till 
Miljödomstolen i Växjö eller ej, säger Gunilla Stjernfeldt. 
Redan i början av 1990-talet klagade flera hyresgäster i de närmare 1 600 bostäderna på Dalhem dålig 
boendemiljö.  
Under 1999 tog Helsingborgshem ett djupare tag i problemen med flera åtgärdsprogram, renoveringar och 
upprustningar.  
Det gjordes också en enkätundersökning bland de boende av yrkes- och miljömedicinska kliniken på 
Universitetssjukhuset i Örebro. 
Enkäten, där inga barn eller ungdomar deltog, visade att de allra flesta var nöjda med sitt boende. Men 
hyresgäster klagade också då, liksom nu, över rinnande och svidande ögon, nästäppa och andra allergiska besvär. 
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