
Hej alla medlemmar! 
Tack för en fin uppslutning på årsmötet! Den nya styrelsen har nu konstituerat sig, och haft sitt första styrelsemöte i 
veckan som gått. 
 
Det blev tyvärr en liten miss i protokollet som skickades ut. Under punkt 1 försvann följande mening ”Mötet hade 56 
deltagare. Lista bifogas.”. Under punkt 2 ska det stå ”Revisionsberättelse godkänns och läggs till handlingarna.”. 
Det korrekta protokollet kommer läggas ut på hemsidan och det fysiska protokollet som skrivs ut och undertecknas 
kommer också vara det korrekta. 
 
- Arbetsdag 1 
En av de första sakerna för nya styrelsen att planera är vår första arbetsdag, som vi pga covidrestriktioner får göra 
utspridd över flera dagar: 
 
Söndag  18/4 – kl. 10-12 och kl. 12-14 
Onsdag  21/4 – kl. 12-14 och kl. 17-19 
Torsdag  22/4 – kl. 12-14 och kl. 17- 19 
Fredag 23/4 – kl. 12-14 
Lördag 24/4 – kl. 10-12 och kl. 12-14 
Söndag   25/4 – kl. 10-12 och kl. 12-14 
 
Anmäl er till önskad tid i följande formulär, max 1 person/lott och max 14 personer per tidpunkt: 
https://forms.gle/dGUdpdf93xVgTZDv6 
 
Har ni några frågor eller funderingar kring första arbetsdagen kan ni mejla oss på: 
sjobergen-norra@googlegroups.com 
 
Vid ihållande regn ställs tider in, och vi får då planera om grupperna. 
 
Vi kan redan nu säga att även nästa arbetsdag kommer att behöva göras på 
samma sätt, och ligger då utspritt runt den 5 juni. Exakta datum har vi inte 
bestämt än. 
 
- Permanent dass 
En del av er har säkert redan sett det nya fina dasset, som alltså är vårtalldeles eget permanenta, som vi har fått genom 
Fastighetskontoret och Dan Lundbergs försorg. Vi hjälps åt att hålla det fint, det finns en liten sop på väggen. Extra 
toarullar finns i boden men en idé kan ju vara att ha en egen rulle i reserv. 
 

 



- Arbetsgrupp invasiva växter 
Den arbetsgrupp för invasiva växter som vi röstade om på årsmötet blir uppskjuten.  
Tills vidare uppmanar vi er alla att hålla lite extra koll på till exempel parkslide och parksallad. Titta gärna runt era lotter 
och håll uppsikt efter både parkslide och parksallad men även andra invasiva ogräsarter.  
 
- Information om jordprover och kompostjord 
Som ni minns informerade Erik Pettersson på årsmötet 2020, och på en arbetsdag hösten 2019, om den 
markundersökning som gjorts av Sweco på uppdrag av Fastighetskontoret pga de föroreningar som finns i marken. 
Info om det finns även på vår hemsida. 
Styrelsen har under hösten/vintern efterfrågat mer information i ärendet, och fått veta att det beställts en utökad 
markundersökning i vårt område, som underlag för beslut om eventuella åtgärder. 
 
I väntan på mer info har vi låtit utföra en provtagning av vår gemensamma kompostjord. Resultatet av denna 
provtagning visar att kompostjorden innehåller något förhöjda halter av bly, kolväten, zink och barium, halter som 
ganska väl överensstämmer med den föroreningsbild för området Norra Sjöbergen i helhet. 
 
Vi har anmält påvisade föroreningar i kompostjorden till Miljöförvaltningen, och hade önskat en återkoppling från dem 
innan vi nu går ut med information. Det har vi tyvärr inte fått, men inför odlingssäsongen vill vi underrätta alla 
medlemmar om föroreningssituationen i vår gemensamma kompostjord. Så här ser det ut: 
 
Värdena för barium och zink i kompostjorden är, om man applicerar Swecos bedömning vid riskanalys från 2019 ”ej 
oacceptabel risk”. Värdena för bly är ungefär samma som uppmättes inom Södra Odlarföreningen 2019. Då gjordes 
riskbedömningen att ”uppmätta halter är i nivå med lokala och regionala bakgrundshalter. Riskerna förknippade med 
att odla inom detta område bedöms vara i paritet med att odla på andra ställen inom Göteborgsområdet.” 
Värdena för kolväten, PAH H, är i nivå med medelhalten i ytjord runt om i staden. 
 
Vi vill understryka att ovanstående information inte är en aktuell riskbedömning av de nu tagna jordproverna, utan en 
jämförelse med tidigare prover med samma halter och de riskbedömningar som Sweco gjorde då. Men i väntan på 
Miljöförvaltningens och Fastighetskontorets återkoppling är det detta vi kan säga så länge. 
 
Sammanfattningsvis är bedömningen kring föroreningssituationen detsamma, med tillägget att vi nu fått bekräftat att 
jorden i komposten har liknande föroreningshalter som snittet för området. Varken Fastighetskontoret eller 
Miljöförvaltningen avråder oss från att odla eller äta det vi odlar, då föroreningarna inte innebär några hälsorisker på 
kort sikt. Men en medvetenhet om att vi odlar i stadsmiljö, med en något förhöjd föroreningshalt är viktigt att ha med 
sig. Utifrån resultatet av provtagningen av kompostjorden finns det inte skäl att generellt avråda från att använda vår 
kompostjord. Samma rekommendationer som vi informerat om tidigare gäller alltså fortsatt: 
 

• Skölj grönsaker väl. Skrubba/skala rotgrönsaker. 
• För extra försiktighet kan man odla i pallkrage och välja att påföra köpt jord som inte är från komposten eller 

området. 
• Avfallsrester som finns i jorden på området är störst källa till föroreningarna. Det är främst kolstybb, slagg, 

glas, porslin och metalldelar. 
• Om ni gräver upp eller påträffar rester, samla det för bortkörning till återvinningsstation. Kärl finns på 

kompostområdet om du inte har möjlighet att ta det till ÅVC i egen regi. Hittar du större mängder på din lott, 
informera styrelsen. 

 
Med detta med oss får vi se helheten, och de mervärden vi får genom att odla och vistas i Sjöbergen. 
  
Vi ses i Sjöbergen!  
Hälsningar Styrelsen  
 


