Kvartersrådet (KR) Höken/Mården
Umeå den 11 april 2006

Hej Ing-Marie och Bostaden!

Svar från Ing-Marie, Bostaden i fetstil i dokumentet nedan.
Inlämnades via telefon 20060424. Skrivet av Gösta Suvinen
På den senaste mötet med Kvartersrådet fick vi i uppgift att be om skriftlig information
om radonläget i husen i kvarteret Höken/Mården.
Sedan den nya lagen trädde i kraft med nya, halverade gränsvärden för radon, görs det
mätningar hos grannarna på Östra Norrlandsgatan 68 och 70.
Oro då radon är en konstaterad hälsofara och över eventuell förekomst av radon i husen.
Vi ber Bostaden kontrollera, via mätning, hur det ser ut i vårt kvarter. Ingen skall behöva
oroa sig över sin hälsa i onödan.
Nedan har vi sammanställt frågor som vi önskar få svar på:
•

Vad visar mätningarna på Ö-Ng 68-70?

Svar: De resultat som hitintills har kommit in är under de idag gällande
gränsvärdena. Bostaden och Ing-Mari har fått dessa sig tillhanda och de
berörda i dessa lägenheter får resultat för sin lägenhet tillsänd till sig.
•

Vad innebär mätresultat för hyresgästerna och för dom som vill hyra gästrum,
kvarterslokal, sy-rum mm i källaren?

Svar: Ingen skillnad. Då mätvärden är under de gränsvärden som gäller idag.
•

Har det gjorts radonmätningar i andra hus i kvarteret än Ö-Ng. 68 - 70?

Svar: Nej. Dessa hus är byggda av Tegel vilket omöjliggör radonförekomst
Om mätningar är genomförda så vill vi ta del av när det gjordes samt vilket resultat
dessa visade.
•

Om det inte har förekommit mätningar ber vi Bostaden kontrollmäta
Norrlandsg. 61; Östermalmsg. 6 – 10; Häradshövdingeg. 30a – c.
SVAR: Nej. Se svar ovan
Om byggnadsmaterialet är av sådan beskaffenhet att detta ensamt utgör
beslut att inte göra mätning, vill vi ändå ha en dialog om kontrollmätning i
de husen där hyresgäst så begär.

SVAR: Då Bostaden inte har grund för mätning så faller ansvaret till enskild
hyresgäst att kontakta Umeå kommun (tel. 16 10 00, Hälso och miljö(?)) för
diskussion om mätning i sin lägenhet.
Viktigt att alla kan känna sig lugna och trygga i sina hem.
I uppdrag av Kvartersrådet Höken Mården
Med vänliga hälsningar
Pia Diaz Bergner
Tel: 775 772

Gösta Suvinen
Tel: 12 49 17

