Minnesanteckningar från Dialogmöte 180821
Inbjudan till Dialogmötet skedde genom utskick av vykort under juni/juli till
ca 1600 adresser, samt annons i Borås tidning 19 augusti.
50 var anmälda till mötet. Roligt att så många ville komma.
Dagens agenda var:
• Vad har hänt sedan förra mötet på Sobacken.
• Vad kommer hända den närmaste tiden.
• Inkomna synpunkter.
• Övriga frågor och diskussioner.
1. Vad har hänt sedan förra mötet på Sobacken.
En beskrivning gjordes om vad som har skett under det senaste året på
Sobacken dels i projektet Energi- och miljöcenter. Den 18 maj 2018
driftsattes pumpstationen på Gässlösa och Avloppsreningsverket på
Sobacken. I och med det nya avloppsreningsverket så uppfyller vattnet som
rinner ut i Viskan miljömålen gällande kväve, fosfor och organiska material
vilket inte varit uppfyllt tidigare på gässlösa.
2. Vad kommer hända den närmaste tiden.
Bygget med kraftvärmeverket på Sobacken fortskrider och planeras tändas i
november/december för att sedan tas i provdrift under våren.
Fortsatt arbete med överföringsledningarna mellan Sobacken och Borås.
3. Kundsynpunkter 2009-2018 fram till dagens datum.
Närboende uppmanas att rapportera in sina synpunkter via dialogsidan på
Borås Energi och Miljö hemsida. www.borasem.se/dialog. Via hemsidan kan
man registrera sig för att få SMS utskick.
Önskemål om att anmäla lättare önskades via app eller sms vilket ses över.
Hemsidan kompletteras med att kunna fylla i ett formulär och inte behöva
maila.
Luktklagomål som inkommit under 2018 är att 14 st har inkomna vid 10
tillfällen. Under sommaren har flera synpunkter kommit in och det nya
avloppsreningsverket har orsakat luktklagamål men även är en av orsakerna
är att slam från Gässlösa har tagits om hand på anläggningen.
Buller, har inte inkommit några synpunkter under 2018. Flera närboende
upplevde dock att det förekommer buller fortfarande men att man vant sig
och inte lämnar in synpunkt om det. Det är en byggarbetsplats och då låter
det. Det kan även vara LBC som någon trodde och då miljöförvaltningen var
på plats så tog de detta till sig som synpunkt och som ett inkommit ärende att
utreda. Även LBC har sina tillstånd men måste självklart uppfylla dem liksom
Borås Energi och Miljö.
Planerade förebyggande åtgärder.
Vi fortsätter att göra spridningsberäkningar, genomföra störningsrundor.
Varje vecka åker man runt i området för att dokumentera lukt och buller. Hela
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tiden gäller det att verksamheten har fokus på att undvika driftstörningar och
att avfallet hanteras på ett effektivt och bra sätt för att luktstörningar ska
undvikas.
4. Övriga frågor och diskussioner.
Film på ytan i Kållabäcken syntes tydligt nu när det var torka. Marianne
Samuelsson, miljösamordnare, trodde det kunde vara en naturlig bakterie
men kommer att titta på det.
Även bäcken vid Töllsjövägen togs upp om den berörs utav utloppet.
-Det berörs ej då inget vatten från våra verksamheter släpps ut i
Töllsjöbäcken. Miljöförvaltningen meddelade att kommuns biologer har
bäckarna under uppsyn och kontrollerar dem.
5. Tack för idag och välkomna till familjedag med öppet hus på Sobacken
under kretsloppsveckan söndag 9 september, kl 10-14.
Nästa dialogmöte planeras under vinter/våren 2019.
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