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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 
 
 

STYRELSE 
 
Renare Mark Region östs styrelse har haft följande sammansättning 
Ebba Wadstein   Ordförande, Hifab 
Elisabeth Omsäter  Länsstyrelsen Östergötland 
Per Axelsson   Vectura AB 
Malin Johansson  Linköpings kommun 
Annelie Niva                     Fiskeby Board AB 
Sara Erjeby   WSP/Väderstadverken 
 
Under verksamhetsåret har vi hållit fem styrelsemöten (10 mars, 15 juni, 23 augusti, 5 
december och 11 jan 2012) och genomfört nedanstående aktiviteter. 

 
Aktiviteter 
 
16 feb 2011  
Årsmöte med föredrag om PFOS 
Årsmöte hölls i Vecturas lokaler på Repslagaregatan 4 i Linköping där ett 20-tal 
medlemmar närvarade. Under mötet avtackades avgående styrelseledamot Torgny 
Sylvan, Miljökontoret i Linköping. Malin Johansson, miljökontoret Linköping invaldes 
som ny i styrelsen. 
 

Efter årsmötet hölls ett intressant och uppskattat föredrag av Karin Axelström och 
Per Axelsson (båda Vectura), som arbetat med PFOS, perfluorerade ämnen, i samband 
med undersökningar och utredningar åt Swedavia. PFOS är ett ämne som har extremt 
låg ytspänning och därför används bland annat i brandsläckningsskum. Sedan 2009 
betraktas PFOS som ett POP (Persistent Organic Pollutant). 
 



 

 
 
30 maj Planerat Studiebesök Johannesborgs vaskverk 
En planerad halvdags-exkursion till Johannesborgs vaskverk fick ställas in pga för få 
deltagande även denna gång (har tidigare försökt den 22 sep 2010).  
 
 
11 apr 2011 
Bowlingaktivitet på Strandgatan, Linköping.  
Uppskattad aktivitet med 6-7 deltagare som Malin j höll i. Lars Elkjer blev slutlig 
individuell bowlingvinnare.  

 
23 aug 2011  
Pub på Bishop Arms i Norrköping 
Efter styrelsemöte i Norrköping bjöds medlemmar in till öppen Pub i Norrköping. 
Utöver styrelsen kom 2 medlemmar. Kommande aktiviteter diskuterades.   
 
6 okt 2011  
Avfallsseminarie  
Den 6 okt anordnades ett uppskattat halvdagsseminarie om hantering och återvinning 
av avfall/massor i anläggningsarbete. Aktiviteten hölls i Tekniska Verken lokaler i 
Linköping och ca 70 deltagare kom på mötet. Seminariet inleddes med en introduktion 
av Tekniska Verken och Magnus Hammar som följdes upp av fyra föreläsningar med 
Thomas Rihm, SGI, Torbjörn Sörhuus Ovako, Katharina Krusell länsstyrelsen respektive 
Pär Elander, Hifab/Elanders miljöteknik AB.  Efter föreläsningarna var det 
gruppdiskussioner tillsammans med en matigare fika med paj. Seminariet avslutades 
med en frågediskussion som hölls av Thomas Rihm med en panel av föreläsarna samt 
några fler företrädare från myndigheter, laboratorier mm. Panelen hade även möjlighet 
att utnyttja en livlina, dvs fråga publiken. Diskussionen blev livlig och alla var inte helt 
överens vad som krävdes för att göra ”rätt”. Bl.a. diskuterades om vad som är rimligt 
att ha med vid en anmälan/tillståndsansökan om man vill återanvända massor, t.ex. 
statistisk provtagning och riskbedömningar enligt Naturvårdsverkets handbok, 2010:1.  
 



 

Deltagande på Renare mark nationella aktiviteter 
Under året har följande av region östs styrelsemedlemmar deltagit/medverkat på 
nationella aktiviteter som Vårmöte Sundsvall och  Kick-off. Region öst var också med 
och initierade och deltog in arrangörsgruppen för Upphandlingseminariet i nov.  
 
Som regionsordförande har Ebba medverkat som adjungerad på ett flertal 
styrelsemöten med Rix-styrelsen. 
  
 
Linköping 11 jan 2012 
 
 
Ebba Wadstein   Malin Johansson  Annelie Niva 
 
 
Sara Erjeby Florell   Elisabeth Omsäter  Per Axelsson 
 
 
 
 
 


