
Att lägga en förskola vid Ullevivägen i en f.d. deponi med tungmetaller och dioxiner är inte 
sunt förnuft

Håbo kommun har just nu ute på samråd en detaljplan för en planerad förskola vid 
Ullevivägen mitt emot tennisbanorna i norra Bålsta.
Här vill man bygga en förskola med 6 enheter planerad för upp till 90 barn.
Området där man tänkt lägga förskolan är dock en gammal deponi, d.v.s. man har tidigare haft 
ett upplag här som innehåller miljöfarligt avfall såsom olika tungmetaller och dioxiner.

Miljökonsulten Bjerking Miljöteknik skriver bl.a. i sin rapport:
”Människor som vistas i området kan exponeras för föroreningar på olika sätt. Den största 
risken för exponering är i form av hudkontakt, damm eller intag via munnen. Föroreningarna 
har hittats i de ytliga marklagren, varför risken för exponering är stor”.

Betänk att ditt barn skrivs in på denna förskola och att barn och personal utsätts för dessa 
miljögifter. Är det förenligt med sunt förnuft att placera en förskola här?

Inför Detaljplaneprogrammet som var ute på remiss under förra året (2007) fanns en 
Förskoleutredning framtagen och som omfattade sex alternativ, bl.a. ett alternativ kallat 
Västerängen och omfattade en lokalisering av förskolan på en gräsyta, med soligt läge och 
närhet till skogen, ett par hundra meter söder om Västerängsskolan. Västerängsalternativet 
förordades bl.a. av Bildningsnämnden men trots detta valdes Ullevivägen som 
huvudalternativ i Detaljplaneprogrammet.

Tack vare att många synpunkter inkom under samrådstiden för Detaljplaneprogrammet emot 
placeringen vid Ullevivägen så bestämdes att förslagen Ullevivägen och Västerängen skulle 
vara likvärdiga alternativ.

Trots att miljöutredningen påpekade riskerna och kraftigt ökade saneringskostnader så 
utvaldes Ullevivägen till enda alternativ när det blev dags att ta fram en detaljplan.

Vi har inget emot att det byggs förskolor i Håbo, men varför måste denna exploatering ske i 
ett hittills orört naturområde och en förlust av en av Bålstas finaste björkbackar. 
Ur ekonomisk synpunkt måste också detta beslut vara ren idioti jämfört med att lägga 
förskolan på en gräsyta vid Västerängsskolan. 

Tycker du som vi?
Skriv och protestera mot lokaliseringen av förskolan vid Ullevivägen till Miljö- och 
tekniknämnden i Håbo, men gör det senast den 8 oktober eftersom samrådstiden då går ut.
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