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Julfest med orientaliska textilier

Gammeldanskurs för nybörjare

100 procent Röstånga på scen

JULFEST. Den 7 december kl 19 arrangerar Fredrika Bremer förbundets Landskronakrets julfest. Den hålls i
Pumphusets konsthall i Borstahusen, då konservatorn
Raija Öhrstedt berättar och visar bilder om orientaliska
textilier. Föredraget handlar också om historia, användning och vård. Ta med julklapp till lotteriet, jultallrik ingår i föreläsningspriset 200 kr.

DANS. Är du den som trampar folk på fötterna i en schottis, polka, vals eller hambo? Söderåsens folkdansgille erbjuder kurser i just dessa danser med start onsdagen den
10 januari klockan 19.30. Platsen blir i Söderåsens gillesstuga, Kågeröd. Anmälan och eventuella frågor kan göras till instruktör Kerstin tel. 0413-542568 eller Hans tel.
0418-50463.

MUSIKFEST. En rad lokala band som Mr Grant, Timmi got
no friends, Tobias von Hofsten och Pontonius spelar live
på scenen i årets sista arrangemang på Stationshuset i Röstånga nästa lördag den 16 december klockan 20.30 .
Planerna är också att det lokala rockbandet Flaming
Cows ska spela några svängiga rocklåtar från sin tredje och
nysläppta platta.

BT-Kemidirektör
talar ut

Lars Foss om BT-Kemiskandalen: “mycket väsen för ingenting”

– Det var 50 gram, koncent- mer skadorna på miljö och
rationen skulle motsvara människor. Ingen har dömts
MILJÖ. Gift läckte ut i grund- densamma mängd som då som ansvarig för BT-Kemivattnet. Astmatiker och aller- hade läkt ut i Braån, säger skandalen, utöver 1977 då
giker mådde dåligt. Arbetar- han själv.
bolaget dömdes att betala en
na på fabriken fick brännskahalv miljon kronor i skadeKostsam
historia
dor av de giftiga ämnen som
stånd till trädgårdsmästare
hanterades i produktionen Nu ska en liten del av den Carl Johan Ahl för förstörda
på BT-Kemi för 30 år sedan. I förorenade jorden transpor- odlingar, när han vattnat
onsdags var det en stor dag i teras med bil – knappt 70 med förgiftat vatten från
Teckomatorp – då påbörjade lastbilar – till Stigsnäs i Dan- Braån. Funderar du ibland över
man bortforslingen av de mark för termisk behand- de beslut som du och Göran
första 2000 tonen förorenad ling. När jorden värms upp Prawitz tog när ni arbetade som
jord. Vad tänker en man som förgasas gifdirektörer på
och
Lars Foss, dåvarande vd för terna
företaget?
BT-kemi en dag som denna? stoftet samKunde ni gjort
Jag
är
säker
på
– Hela historien är överdri- las upp i filnågot annoratt det som finns
ven - så mycket väsen för in- ter.
lunda?
– Det här
genting. Jag är säker på att
– Produki marken är helt
det som finns i marken är har vi sett
tionen kunofarligt
för
helt ofarligt för omgivning- framemot
de ha stopomgivningen.
en, säger han idag 82 år och länge.
Nu
pats tidigare
delvis pensionär, men fortfa- kör vi igång
eftersom vi
rande företagsledare inom starten på
hade liknankemiindustrin liksom sina slutet, säger Lars Bevmo pro- de verksamhet i Danmark,
förfäder och ättlingar. Med jektledare i BT-Kemi Efterbe- men det ville inte Prawitz, säpå intervjun finns hans son handling. Det är Skanska Sve- ger Lars Foss. Hur tog man
Lars, även han verksam i rige AB som svarar för arbete- hand om giftigt avfall där?
branschen.
na med RGS 90 som unde– På samma sätt som i Sverirentreprenör. En första test- ge. Det var helt lagligt då, säkörning är ett krav från den ger Lars Foss.
Ville bevisa
danska miljöstyrelsen när
Landskrona tingsrätt fann
Både i tidningar och böcker större mängder jord ska be- inte Göran Prawitz skyldig
har det skrivits om att Lars handlas. Svalövs kommun till vårdslös gifthantering.
Foss skulle ha avlidit kort efter har ansökt om 83 miljoner Tidningen har sökt honom
Hormoslyrdrickningen i tv kronor hos Naturvårdsverket för en kommentar, men hans
1975.
och Länsstyrelsen, varav hälf- son Henrik Prawitz meddelar
– Det var en rolig sak jag ten åtgår till behandlingen att Göran inte vill tala med
gjorde efter att våra tekniker av ytterligare 45 000 ton jord. media då han lagt historien
försäkrat mig om att det var Bara under åren 2002– 2008 bakom sig.
ofarligt, berättar Foss. Men det beräknas kostnaderna för sa– Jag har fått förklarat för
var inget koncentrat av ämnet neringen och återställandet mig att gifttunnorna grävdes
som han drack och det sägs av området uppgå till 114 ned utan min fars vetskap, efatt provet var manipulerat.
miljoner kronor, till det kom- tersom det var en felprodukAv Lill Eriksson

”

”Det var idiotiskt att spränga fabriken, det spred ohälsosamt damm över hela området”, säger Lars
Foss som menar att han inte visste något om gifterna på området för 30 år sedan.Foto: Lill Eriksson
ka i sig medför en miljöpåverkan. Enligt projektledningen i Teckomatorp finns
ingen anläggning på närmare håll. Vad händer sedan med
de filter som används vid förbränningen i Stigsnäs?
– De tas om hand på en deponi vid Stigsnäs vad jag vet,
men i vårt fall finns inga
Allt ska förbrännas
tungmetaller utan föroreLars Foss kommenterar bort- ningarna destrueras helt, säforslingen av jorden för re- ger Lars Bevmo. Lars Foss och
ning:
– Jag anser att det inte är någon fara med jorden där. Det
är överdrivet att giftmärka
avfallet när det inte är gift i
allt, avslutar Lars Foss som
gärna talar om Svalöv som
Sveriges mest hälsosamma
kommun. Få idag delar Foss
synpunkter. När eftervärlden
påbörjade grävningarna såg
man att gifterna bevarats väl i
marken - gifter som man på
80-talet trodde skulle brytas
ned av naturen.
Även de 1 500 kommande
transporterna med jord till
Danmark ska gå med bil, vil-

tion som anställda ville dölja,
säger han. Henrik var 20 år då
och arbetade på BT-Kemi ett
par somrar. Själv märkte han
inga oegentligheter och säger att han aldrig fick några
besvär av att vistas på fabriken, även om det luktade
mycket.

andra danskar kan alltså vara
lugna - nu ska det bli ett slut
på den giftiga historien.

Fotnot. Intervjun med Lars Foss
blev möjlig efter ett tips från Peter Olausson på www.faktoider.nu. VIll du också tipsa? Kontakta redaktionen!

80556,TE,Strögets Fina fötter,2x100,CMYK,presentkort

Kom och inspireras av

BLOMSTERSHOW

Bitr. projektledare för BT-Kemi Efterbehandling, Ulf Evertsson, berättar för Skanskas informationschef Lisa Lindh att alla gifttunnor
är uppgrävda - så vitt man vet.
Foto: Lill Eriksson

Onsdagen den 6 december 19.00

Teatern i Landskrona
Solbackens Blommor bjuder på en
färgsprakande blomsterkväll med nya
trender och gamla traditioner.
Pris för medlemmar 60 kr,
övriga 100 kr.
Glögg och pepparkakor, ädelost serveras i
pausen.
Hjärtligt välkomna

Lotteri på inträdesbiljetten med blomstervinster från
kvällens show och överraskningar.
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