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Hej medlemmar! 
 
Tiden går fort, nu börjar vårtecknen dyka upp och odlingssäsongen är inte långt 
bort. Inför den har vi lite ny information från styrelsen om resultat av den 
utökade provtagning som gjordes under förra året. 
 
I januari fick vi resultat och hälsoriskbedömning från Relement som gjort 
provtagningen, och 3/2 hade vi utifrån rapporten ett möte med Sara Sjölander, 
Exploateringsförvaltningen (f. d Fastighetskontoret) , och Fredric Engelke från 
Relement. Det var en mycket bra genomgång av resultatet av provtagningen. 
Processen den här gången har präglats av bra samarbete och transparens, och 
Relement har inhämtat mycket av föreningens information om området. Vi 
känner oss mycket trygga med hur det har gjorts. 
 
Resultaten i den nya provtagningen har inte avvikit från Swecos tidigare 
rapport, men fördjupat den avsevärt. Många lotter provtogs i en första omgång, 
utifrån det materialet valdes tre provytor ut där större jordprover togs för att 
testa biotillgänglighet (upptag i kroppen). På dessa lotter gjordes också tester 
på bär och grödor under säsongen. 
 
Relements rapport konstaterar att halter av framför allt bly och PAH är mycket 
riktigt höga. Däremot visar testerna av biotillgänglighet att halter av upptag i 
kroppen av dessa ämnen är låga. De prover på bär och grönsaker som gjorts 
visar också på halter under riskvärden. 
Hälsoriskbedömningen blir hos Relement annorlunda än Swecos, bl.a eftersom 
beräkningen görs utifrån dessa faktiska värden. Relements bedömning  är att 
ingen betydande hälsorisk finns varken att äta grödor, få i sig jord, eller vistas i 



 

området. Deras rekommendation är att ingen åtgärd behövs. 
 
Men man påtalar också att oro kan kvarstå hos enskilda, och att råd om odling i 
pallkrage med mera kan vara kvar till de som känner så, men då inte ifrån en 
faktisk risksituation. 
 
Det här är ju mycket positivt för oss som odlare, både att få veta att risken är 
låg att odla och äta, och att den från Sweco föreslagna åtgärden med jordbyte 
på området inte verkar relevant efter fördjupad provtagning. 
Men viktigt att notera är att ärendet inte är helt klart förrän Miljöförvaltningen har 
granskat och förhållit sig till rapporten, vilket de tyvärr inte har hunnit än. 
Optimalt hade förstås varit att vi hade haft deras sista ord inför den här 
informationen, men vi får vänta in dem. 
 
Vi lägger ut resultat och hälsoriskbedömning från Relement på hemsidan. 
Vi kommer även att informera mer på årsmötet, och troligen göra ett senare 
informationsmöte dit Fredric Engelke från Relement har erbjudit sig att komma. 
Och förstås informera så fort Miljlförvaltningen återkopplar. Ni är alltid välkomna 
att mejla frågor till styrelsen. 
 
Vi vill påminna om årsmötet 28/3, kl. 18.00, i Missionskyrkan, Chapmans torg. 
Valberedningen har inför det tyvärr svårt att hitta kandidater till ny styrelse. 
En suppleant och en ordinarie ledamot behövs väljas in i år. 
Vi påminner om att man som odlare i Sjöbergen Norra inte bara hyr en lott, utan 
också ingår som medlem i en ideell förening, och att styrelsearbetet måste 
rotera bland alla oss medlemmar.  Det är också roligt, och ger en möjlighet att 
få en större inblick i alla olika ärenden och delar som rör föreningen. Och vi har 
trevliga möten :-) ! Så välkommen in i styrelsen! 
Anmäl gärna intresse eller ställ frågor om styrelsearbetet till 
valberedningen genom Kim Weinehammar. 
 
Vårvintriga hälsningar från styrelsen för 
Sjöbergen Norra odlarförening 

 

  

 

Vad tycker du om det här mejlet? 
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Sjöbergen Norra odlarförening, Otterklintsvägen, 414 51, Göteborg, 
Sverige 

 

 


