Exempel på brev till hyresgäster inför saneringsarbete

Ort och datum
Till våra hyresgäster på
Bostadsgatan 2-20

Miljöarbeten på husen på Bostadsgatan 2-20
AB Bostadsföretaget arbetar aktivt med miljöfrågor. Som en viktig del i detta arbete ingår att
se till att våra hus inte innehåller några ämnen som är skadliga för miljön.
Husen på Bostadsgatan byggdes på 1960-talet. Mellan åren 1956 och 1973 användes ibland
en fogmassa vid nybyggnad som innehåller PCB. Fogmassan användes till fogar i fasaden och
på andra ställen bland annat för att göra fogen tät mot vind och regn. PCB som då var tillåtet
att använda i fogmassor gjorde att fogen länge behöll sin elasticitet.
PCB är en blandning av kemiska föreningar, så kallade polyklorerade bifenyler. PCB är ett
miljögift, som kan skada djur och natur om det kommer ut i miljön. Så småningom tas det upp
och anrikas i djur (framförallt i fisk) som människan äter. Därför förbjöds användning av PCB
i bland annat fogmassor som tillverkades från 1973.
Fogmassan som innehåller PCB sitter på utsidan av huset. Det är fortfarande osäkert om
sådana fogmassor har någon hälsopåverkan på de boende i huset, födan bedöms av forskare
vara den viktigaste källan till att vi får i oss PCB. Men vi vet att PCB läcker ut i miljön från
fogmassan och sprids till mark och vatten. Vi kommer därför att byta ut de här fogmassorna.
Vi kommer att påbörja arbetet med att byta ut fogmassan den ….
För att informera om hur arbetet praktiskt kommer att gå till och för att svara på
hyresgästernas frågor om fogbytet, kommer vi att anordna informationsträffar. De är
planerade till den …. och den .... kl …. i lokalen ….
Innan fogarbetena startar kommer du att få närmare information om vilka störningar arbetet
kan innebära. Du är också välkommen att ringa och ställa frågor till undertecknad på tel
...................., eller till Anders Andersson, miljösamordnare, på tel ...................
Med vänlig hälsning
…………………
AB Bostadsföretaget

