
Dags för åtgärder!
Nu är det snart dags att påbörja efterbehandlingsåtgärderna i 
Strandstaden! Vi har handlat upp en entreprenör som ska 
genomföra åtgärderna. Det är en del förberedande arbeten som 
behöver göras allra först, till exempel sätta upp stängsel kring 
arbetsområdet och ställa i ordning ytor där de uppgrävda massorna 
sorteras. Det arbetet kommer att göras redan nu i december 2015. 
Allra först kommer vi att dokumentera (fotografera och föra 
anteckningar) om hur området ser ut innan arbetena påbörjas. 

Informationsmöte

På baksidan av det här brevet kan ni se arbetsområdena för de 
allmänna ytorna, var inom de allmänna ytorna som det kommer att 
grävas, mm. 

Tomterna – vad händer med dem?
Under november meddelade vi resultaten av tomtprovtagningarna 
till berörda fastighetsägare. Resultaten visade att för några av 
tomterna finns det förorening kvar. För de tomter där det är aktuellt, 
har vi rekommenderat att åtgärd genomförs. En sådan åtgärd  
kommer vi att diskutera igenom noggrant med varje fastighetsägare, 
som också ska ge sitt godkännande. Vi har tagit enskild kontakt med 
berörda och kommer att boka möte i januari för vidare diskussion. 

Åtgärd av föroreningarna i Strandstaden, 
Fagersanna 2015-12-15

Torsdagen den 14 januari 2016 kl 18.00 kommer vi att ha ett 
informationsmöte i Strandstaden för att berätta om hur själva 
åtgärderna kommer att gå till och det kommer att finnas möjlighet 
att ställa frågor till oss och till entreprenören. Mötet hålls i 
samfällighetsbyggnaden. Inbjudan finns bifogat i detta utskick. 

Förberedelser och besiktning av hus
Entreprenören kommer att påbörja en del förberedelsearbeten 
redan nu före jul medan grävarbetena startar först efter julhelgerna. 
Det kommer också att ske en besiktning av en del av fastigheterna i 
området (utvändigt) under senare delen av december eller i början 
av januari 2016. Besiktningen är kostnadsfri för fastighetsägarna. 
Besiktning kommer att göras dagtid och man behöver inte vara 
hemma vid besiktningstillfället. Besiktning kommer att göras vid 
hus där grävarbeten genomförs i närheten, eller där det kommer att 
gå transsporter på gatan. 

berörda och kommer att boka möte i januari för vidare diskussion. 
Om åtgärd ska göras på en tomt kommer den att bekostas av SGU 
och det medför inga kostnader för fastighetsägaren. 

Vilka kommer att göra åtgärdsarbetena? 
Håkans Entreprenad AB heter den entreprenadfirma som kommer 
att göra  åtgärdsarbetet. Ekokem AB heter bolaget som omhändertar 
de förorenade massorna. SGU har också handlat upp en byggledare 
som hjälper oss, Stefan Wadman, från Elja Entreprenad AB. 

Vill ni veta mer?! 
Har ni frågor eller funderingar innan informationsmötet i januari är 
det bara att höra av sig! På baksidan hittar ni kontaktuppgifter till 
oss som arbetar med projektet. 

VÄND PÅ BLADET! 



2015-12-15

Har ni frågor eller 
funderingar så hör 
gärna av er! 

Erika Skogsjö, 
SGU (projektledare)
08-545 215 25
erika.skogsjo@sgu.se

Tillsynsmyndighet vid ev. 
grävarbeten
Om ni behöver göra egna grävarbeten 
innan saneringen är i gång så behöver 
även tillsynsmyndigheten kontaktas:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
Anna-Karin Davidsson, 
010-224 54 36 
anna-karin.davidsson@lansstyrelsen.se

Figur. Det är i de gulmarkerade rutorna inom de allmänna ytorna i Strandstaden 
som  urgrävning ska göras. Den streckade röda linjen visar arbetsområdet, som 
kommer att stängslas in. Ytan markerad med en grön ring görs i ordning för att 
tillfälligt lägga upp urgrävda massor innan de lastas på lastbil och körs iväg för 
omhändertagande på extern mottagningsanläggning. 


