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Replik på Leif Häggs  
insändare 3 april

MiLjö 
I UNT den 3 april frågar sig 
Leif Hägg varför myndighe-
ter accepterar vedeldning, 
medan de är rädda för ra-
dioaktivitet och kärnkraft. 
Svenska Brasvärmefören-
ingen håller med om att 
kraven på vedeldning borde 
skärpas. 

Först och främst vill vi som 
företrädare för Svenska 
Brasvärmeföreningen ut-
trycka att det är bra att 
problemen med osäker 
vedeldning uppmärksam-
mas. Varje år medför ut-
släpp från vedeldning med 
gammal teknik hundratals 
människors förtida död, 
ungefär lika många som 
varje år dör av utsläpp från 
trafiken. 

Detta uppmärksammade 
vi senast för en månad se-
dan då vi tillsammans med 
Astma- och allergiförbun-
det krävde skärpta krav på 
braseldning.

Säker vedeldning är i allra 
högst grad beroende av att 
kaminer är av nyare modell, 
allra helst yngre än tio år. 
Moderna kaminer är upp 

till 80 procent renare och 
40 procent mer effektiva än 
äldre kaminer enligt Energi-
myndigheten.

Ändå är det i Sverige tillåtet 
att sälja kaminer av under-
målig kvalitet, till skillnad 
från i Norge och Danmark. 
Eftersom kraven är lägre 
här säljs gamla kaminer 
vidare till Sverige i takt med 
att kraven höjs i våra grann-
länder. 

Vi, liksom Energimyndig-
heten och Naturvårdsver-
ket, menar att det är fullt 
möjligt – och önskvärt – att 

även Sverige skärper kraven 
så snart som möjligt.

En eldstad skänker utöver 
trivsel en betydande känsla 
av säkerhet till många. Lig-
ger elnätet nere så kan man 
lita på att kaminen värmer 
och lyser upp. Men eldning 
måste ske ansvarsfullt, och 
luftproblem måste tas på 
allvar. Kraven på vedeldning 
bör därför skärpas.

Bertil Svedberg 
ordförande  

Svenska Brasvärmeföreningen

Hans Wikström
talesperson  

Svenska Brasvärmeföreningen

Kraven på vedeldning 
bör skärpas

Värmer. En eldstad skänker utöver trivsel en betydande 
känsla av säkerhet till många. Ligger elnätet nere så kan man 
lita på att kaminen värmer och lyser upp. Det skriver Bertil 
Svedberg och Hans Wikström från Svenska Brasvärmefören-
ingen Foto: Robin Haldert/TT

StadSMiLjö Uppsala kommun har gett klartecken för 35 
matvagnar att ställas upp i staden, många i centrum där 
folket finns. Det ska ske under två år på prov. Tre finns re-
dan nedanför Domkyrkan, vilka i mitt tycke, förfular mil-
jön i det klassiska Uppsala.

Dessutom, med tanke på dagens debatt om snabb-
matens negativa påverkan på hälsan, tycker jag att det är 
ett dåligt beslut som borde kvävas i sin linda.

Lena Ahlström
Uppsala

Matvagnarna förfular Uppsala

Matvagnar, så kallade Food trucks, ska bli en än vanligare 
syn. Det tycker inte Lena Ahlström är bra. Foto: Fanni Olin Dahl

FriSkoLa De skolpolitiker 
som styr i Uppsala spelar ett 
högt spel med Kajans elever 
vilka man tänker rycka upp 
ur en trygg skolmiljö och 
omplacera ute på kommu-
nens olika skolor.

Kommunens skolor ver-
kar ha haft svårt att tillgo-
dose dessa elevers behov av 
trygg miljö vilket har lett 
till att deras föräldrar har 
sökt sig till andra alternativ 
som Kajan.

Jag talar av egen erfarenhet 
då mitt barnbarn på an-
nan ort har fått all hjälp i en 
skola som verkligen satsar 
på dessa barn som har sär-
skilda behov såsom elev-
erna på Kajan. Hon trivs och 
utvecklas därför utmärkt. 
Alla barns framtid beror på 
en bra skolmiljö, men barn 
med särskilda behov måste 
ha en skolmiljö som helt an-
passas efter dem och deras 
behov och det kräver mer 
resurser.

Samtidigt som man tän-
ker spara på dessa elever 
så satsas det stora pengar 
på idrottsanläggningar för 
friska ungdomars syssel-
sättning på deras fritid. Det 
är något som inte stäm-
mer!

Eva Stenfelt
Uppsala

Politiker spelar 
ett högt spel  
med eleverna
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ROLIGARE 

UPPSALA.

Sugen på fotboll, 

knyppelcafé eller 

konsert? 

Vi ger dig tusentals 

förslag.

unt.se/untplus
Läs mer om alla erbjudanden till
dig som läsare. Det är också här
du hittar dina kampanjkoder.

Swing in Springtime -
Green Monday
Uppsala University Jazz Orchestra under ledning av
Ulf Johansson Werre. Våryra och kärlek med
Uppsala universitets storband.

Missionskyrkan Uppsala
Måndag 22 maj kl 19.00

Entré med UNT+ 160 kr.
Entré ord. pris 190 kr.
(Priser inkl serviceavgift)

Biljetter köper du hos UNT City, Kungsgatan 53
(vardagar 10-18) eller via www.ticketmaster.se

Mer info på
www.uujo.uu.se
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