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Interpellation till KSO
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Forum: byggnadsteknisk undersökning av Forum
Jag ställde en fråga till KSO vid KF 28 januari om det genomförts någon byggnadsteknisk
undersökning av Forum innan eller i samband med köpet av huset. En sådan undersökning
skulle visa vilket skick huset har t ex taket, fönstren, avloppen, dränering osv. Inget
märkvärdigt utan vad alla husköpare brukar göra innan förvärv av fastighet och som t ex
gjordes av inhyrd konsult från Hyltebostäder vad gäller Gamla Real. Jag har tagit del av de
handlingar som finns i kommunarkivet och konstaterar att ingen dylik undersökning finns
där och då uppenbarligen inte genomförts. Jag tycker det är anmärkningsvärt och vittnar
om en oansvarighet utöver det rimliga att en sådan undersökning ej genomförts när det
gäller förvärvet av Forum. Forum uppfördes 1958-59 och inga större renoveringar har
genomförts sedan dess. En så gammal byggnad borde ha undersökts noga innan köpet
Bland de handlingar jag fått ut från kommunarkivet fanns en bl a miljöinventering utförd
2018 Man får säga att detta dokument är föga eller inte alls känt. Men det ger en del
tankeställare: Forum är fullt av miljöfarliga och hälsofarliga byggmaterial som vid tiden för
uppförandet var godkända men som kan medföra allvarliga hälsorisker. Bl a asbest,
blåbetong och bly. Så länge ingen rör i materialet antas att ingen risk föreligger men när
man vill renovera eller bygga om kommer saneringen av allt detta material kosta mycket
stora summor.
Dock kan det vara på sin plats att varna för förekomsten av asbest i ventilationskanalerna
(asbestpartiklar som inandas kan orsak bl a cancer), blåbetong som finns i hela byggnaden
och om det finns som fyllnadsmassa avger radon som kan orsaka lungcancer. Vidare finns
bly runt rören och bly kan orsaka hälsoproblem bl a njursvikt
Mina frågor till KS ordförande blir då:
1.

2.

Kommer det att genomföras en undersökning av Forum utifrån byggnadens
kondition enligt ovan? Alltså hur är det med taket, fönstren, fukt, dränage,
fasaden?
Kommer man att mäta ev förekomst av asbest i ventilationsluften, radon samt
blyförekomst i rörsystemet
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