
Polisrazzia i Stortorp – nu bildar de boende i området en aktionsgrupp!

I sommar har de boende i villaområdet Stortorp i Huddinge kommun söder om 
Stockholm bevittnat och genomlidit ett fullständigt vansinnigt rivningsarbete av en 
byggnad på fastigheten Valthornet 3, Hjärtervägen 9 i Trångsund. Ett arbete som krävt 
insatser av såväl Arbetsmiljöverket och gränspolisen. Nu går de boende samman och 
bildar Aktionsgruppen i Stortorp. Syftet är att få Huddinge kommun att stå till svars 
för sitt agerande och förhindra att andra hamnar i samma situation.

Bygglovsavdelningen på Huddinge kommun har tidigare beviljat ett bedrägligt rivningslov till ”byggföretaget” HÅ fast 
Invest. Det angavs att man gjort inventering av farligt material – vilket man inte gjort. Man försäkrade sig inte om att
”byggföretaget” var kompetent att genomföra arbetet eller om de anlitat någon med professionell sakkunskap som
anges i PBL. Och man startade rivningen utan att det fanns någon kontrollansvarig.

Huset ”bankades” ner med en grävmaskin och alla massor spreds ut över i totalt sett hela fastigheten. Damm och 
partiklar spreds över nejden. Man struntade fullständigt i rivningslovets krav på källsortering, omhändertagande av 
farligt material och hänsyn till kringboende. 

– Kommundirektörens ord om ”hållbara Huddinge” känns som ett hån mot oss i Stortorp och så fjärran som något 
kan bli, säger en av grannarna till den aktuella fastigheten.

Miljötillsyn hos Huddinge kommun har ställt ut flera förelägganden som ”byggföretaget" fullständigt ignorerat. 
Arbetsmiljöverket har gjort oanmälda besök och sett ”arbetarna” fly och springa till skogs. Gränspolisen har gjort 
razzia och sökt efter personer som inte har uppehållstillstånd. 

– Bara misstanken att ”byggföretaget” använder svart arbetskraft och utnyttjar människor i samhällets ytterkant är 
otroligt upprörande, fortsätter grannen.

Arbetsmiljöverket har dessutom belagt den obesiktigade grävmaskinen med nyttjandeförbud och böter på 40.000:-. 
En maskin som för några dagar sedan vinglade runt och dumpade avfall bara några meter från fastigheter med barnfamiljer.

– Vi kan inte acceptera att detta sker i vårt område, där vi bor och lever, eller på någon annan plats i kommunen för
den delen, säger en annan av de boende i Stortorp som tagit initiativ till bildandet av Aktionsgruppen i Stortorp.

Gruppen kräver nu ett möte med representanter från kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och ansvarig bygglovschef
och kräver svar på hur de kunnat låta denna situation uppstå. 

– Den belastar oss inte bara fysiskt som psykiskt, utan skapar även massor av merjobb för kommunens egna, funge-
rande enheter och inte minst stjäl det viktiga resurser från Arbetsmiljöverkets specialenhet och en redan ansträngd 
poliskår, fortsätter aktionsgruppens representant.

Kommunen uppmanas att återkomma till aktionsgruppen med förslag på tid, plats, datum och vilka från kommunen
som kommer att närvara. Aktionsgruppen förväntar sig att mötet kommer att intressera många av de boende i 
villaområdet.

För mer information, gå in på aktionsgruppens hemsida – www.stortorp.se

Stortorp 2017-08-14
PRESSRELEASE


