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INFORMATION KRING PCB-SANERING UTFÖRD 2010 

BILAGA 

Brev från Lidingö stad. 

1 BAKGRUND/HISTORIK 

2009 ålade Lidingö stad samfälligheten att göra en PCB-inventering då det var 
känt att mjuka fogar av äldre datum kunde innehålla PCB. 

Inventeringen visade att PCB fanns i mjuka fogar mellan de vita kallgaragen 
samt runt fönster och dörrar på varmgaraget. 

De regler som gällde 2009 var att PCB-sanering skulle vara avslutad senast 30 
juni 2011. Dåvarande styrelse beslöt att snarast utföra saneringen som 
utfördes sommaren 2010. Bakom det beslutet låg två faktorer i) att få bort PCB-
haltiga fogar snarast (även om ett år hit eller dit kanske inte gör så stor skillnad 
på fogar från mitten av 1960-talet) ii) styrelsen ville inte hamna i tidsnöd och bli 
tvungen att acceptera onödigt dyra offerter för saneringen. 

En enklare slutrapportering gjordes i slutet av sommaren 2010 till Lidingö stad, 
men den slutliga rapporten med intyg från OCAB till Lidingö stad blev fördröjd 
då vi inte fått intyg från OCAB (trots flera påstötningar). Efter påstötning från 
Lidingö stad så slutrapporterades saneringen i juli 2014. 

I april 2015 ålade Lidingö stad oss att ta jordprover och efter att Robert Karlsson 
och Tomas Ragnell (de tjänstemän som undertecknat bilagan) i slutet av 
september 2015 instruerat mig hur de skulle tas, så togs de därefter. 

2 SUMMERING 

I bifogat brev ger Robert Karlsson och Tomas Ragnell information om läget och 
hur enskilda medlemmar kan förfara om de avser att odla t ex bär eller 
grönsaker. 

Detta brev och bilaga går ut till samtliga medlemmar även om det är främst de 
som har fastigheter nära fastigheterna med de vita kallgaragen som berörs. 

Detta brev och bilagan kommer att läggas upp på hemsidan så att 
informationen finns kvar vid t ex ägarbyten. 

 

Med vänliga hälsningar 
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