NYBRO / 13

barometern-OT
onsdag 26 augusti 2015

Bil var full med
misstänkt
stöldgods

Fråga svar

Forskare:

Nybro. På
tisdagen
anträffade polisen en bil i
Nybro som den senare
kunde knyta till en man
som befann sig i när
heten. Bilen innehöll
misstänkt stöldgods i
form av verktyg samt en
kniv. En av sakerna som
fanns i bilen har polisen
kunnat koppla samman
med en stöld ur en lastbil.
Mannen, som är i
30-årsåldern, sitter nu
gripen, misstänkt för
brott mot knivlagen och
för att ha stulit stöldgod
set.

”Inte farligt att dricka
ur gamla glas med bly”
14 / Nybro

Nybro. Cancerfallen är fler
bland Orreforsbor och hos
dem som bott inom två
kilometer från Pukebergs
glasbruk än länsgenomsnittet, skrev tidningen om
på tisdagen.

Enligt studien minskar
förekomsten av cancer i
Glasriket igen?
– Den totala trenden för
hela glasbruksbefolkningen
ligger i dagsläget närmare
normalnivå än för ett–två
decennier sedan. Historiskt
sett har sjukligheten varit
mer utbredd. Utsläppen
stannar av då glasbruken
läggs ner, säger Fredrik
Nyqvist, forskare vid Arbetsoch miljömedicin i Linkö
ping som ligger bakom regis
terstudien där man tittat på
sjukdomar hos 34 000 män
niskor som bott i glasbruks
områden 1979–2004.
2 Vad händer nu?
– Det är inte farligt att bo i
området, man måste få i sig
metallerna på något sätt. Det
1

är just det som nu utreds
med enkätstudien och prov
tagningen.
3 Spelar det någon roll
om man bott lång eller kort
tid nära ett glasbruk?
– Vi har valt att inte pre
sentera några skillnader
mellan långtidsboende och
korttidsboende, då vi inte
känner till om individen bott
ett år eller hela sitt liv före
studiens startår. På grund av
registerbegränsningar
kände vi inte till någonting
om vår studiepopulation
före 1979, säger Fredrik
Nyqvist.
4 Hur ser riskerna för
cancersjukdom ut i Glas
riket jämfört med stor
stadskommuner?
– Inga jämförelser med
städer eller andra mindre
områden har gjorts. Två
referensgrupper
har
används.
Kalmar
läns
befolkning 1979–2012 och
riket 1979–2012.
5 Hur har människor fått i
sig giftiga ämnen?
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Många vill
ansluta
sig med
fiber
200 personer visade
intresse för fibersatsning.

Nybro. På torsdagen den
20 augusti anordnades
ett informationsmöte om
som var välbesökt i
Nybro. Bortåt 200 personer närvarade och visade
intresse för att ansluta sig
till det fiberbaserade
bredbandet.
– Vi har varit i Nybro
innan och även då gick
det bra. Vi kom upp i de
procenttal som krävs för
att kunna bygga och
därför fortsätter vi nu
med nya områden, säger
Carl Johan Swanson kommunikationsansvarig
Telia.

Kampanjen håller på
fram till den 27 september och gäller 1 000 hushåll i områdena Pukeberg, Fredrikslund, Paradiset, Kungshall, Madesjö och Risemåla.
– Vi brukar räkna med
sex till nio månader från
det att kampanjen är över
tills hushållen kan ha
fiber inkopplat hemma.
Det beror lite på väderoch markförhållanden
som kan ställa till det om
det blir exempelvis tjäle.
EliN EricssoN

Överhettat
lager trolig
brandorsak
Nybro. En maskin bör-

jade brinna på Smurfit
Kappa i Nybro på måndagskvällen. Larmet kom
vid 19.45-tiden. Enligt
räddningstjänsten startade branden troligen på
grund av överhettning i
ett lager i maskinen.
– Det kunde ha blivit allvarligt om personalen
inte ingripit rådigt och
hållit nere branden med
brandsläckare,
säger
insatsledaren Dan Gustafsson på räddningstjänsten i Nybro.

Bygdegården
fyller 80 år

ÖrsjÖ. Örsjö Bygdegård
fyller 80 år och firar jubiléet med ett sommarting
på lördag. Jubileet ska
bland annat innehålla
framträdande av BodaKurre och sångerskan
Mona G. Senare på kvällen bjuds det in till dans i
bygdegården.

Glasbergen vid de gamla bruken skimrar vackert. Men i tipparna finns också bly, arsenik och andra miljögifter. Kommande studier ska visa om det är de som
orsakar höjd risk för cancer bland grannarna till glasbruken.
Arkivfoto: JohAnnA Eriksson

Forskare: ”Orreforsbor
får oftare cancer”
● ●Antalet cancerfall i Orrefors är 30 procent högre än genomsnitt.
● ●Och antalet fall av bröstcancer är dubbelt så högt som snittet.
● ●Men om det beror på glasbruksgifterna vet inte forskarna – än.

Den 25 augusti.
GlasrikEt. Personer som
bor inom två kilometer från
glasbruken i Glasriket har i
genomsnitt 6–7 procent mer
cancer än andra.
Och män löper något
större risk att dö i hjärnblödning, medan kvinnor har
större risk för lungsjukdomar.

Orrefors och Pukeberg
drar upp snittet för hela
Glasriket. I de övriga
områdena har man inte
hittat
någon
statistiskt
säkerställd ökad risk för
cancer.
– Totalt är det närmare
250 fler fall av cancer än
man hade kunnat förvänta
sig. Samtidigt tio av tolv
områden
ligger
inte
signifikativt över genomsnittet,
säger
Fredrik
Nyqvist, forskare vid Arbetsoch miljömedicin.

Glasbruksområden

Boende inom två kilometer från undersökta områden
löper i genomsnitt 7 procents överrisk för cancer.
Glasbruksområden som sticker ut

Statistiskt säkerställt
högre risk för cancer

Alsterbro

man se att det är färre som
blir sjuka i dag.
– Trenden går neråt. Det
var fler cancerfall för ett par
decennier sedan, säger
Fredrik Nyqvist.

En rimlig gissning är att det
beror på att det gått lång tid
sedan de värsta miljösynderna begicks.
– Det handlar mycket om
historiska synder. Det är
ingen som kör ut skottkärror
med glasavfall i skogen i dag,
säger Fredrik Nyqvist.
Han betonar att det ännu
inte går att veta orsaken till
den högre cancerrisken.
– Den här studien bara
beskriver hur det ser ut.
Orsakssambanden
måste
fortfarande utredas.

– Det räcker inte med att
bo i Glasriket, man måste
även ha fått i sig förore
ningar på något sätt. Vi tror
000från
600–800
att man fått i 8sig
grön
saker, bär, svamp, dricks
vatten eller fått i sig jorden
på något sätt. Glasbitar har
blivit utspridda i skogen, på
åkrar, i trädgårdar och det
finns en del metaller som föl
jer med glasbitarna. Därför
samarbetar vi med fors
karna från Linnéuniversite
tet som samlar in grönsaker,
bär och svamp och tar pro
ver, säger Ingela Helmfrid,
områdesansvarig
vid
Arbets- och miljömedicin i
Linköping.
Det visar en helt ny studie
från Arbets- och miljömedicin i Linköping. Men om
orsaken är gifter från glasbruken kan forskarna inte
säga. Just nu pågår flera
andra studier för att ta reda
på om det finns ett samband
mellan
gifterna
och
ökningen av cancer och
andra sjukdomar.

Att Orrefors och Pukeberg
ligger högre skulle möjligen
kunna ha förklaringar i hur
gifterna hanterats.
– En del har arbetat med
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färgat glas som innehåller
mycket
tungmetaller.
Mycket av spridningen beror
också på att man använt
glasavfallet till utfyllnads-
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material, säger Fredrik
Nyqvist.
Samtidigt minskar riskerna med tiden. När forskarna jämför över tid kan

tEXt
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Fakta

%
Ny studie: Ökad risk för cancer i glasbruksområden
34 000 personer har undersökts.
Forskarna har samkört register över
cancerfall, dödsorsaker och
bostadsort. tolv glasbruksområden
har jämförts, med befolkningen i
hela Kalmar län som referensgrupp.
Studien gäller personer som bott
i minst ett år inom två kilometer från
ett av glasbruksområdena mellan

åren 1979 och 2004.
Studien visar att de som bor nära
vissa glasbruksområden har mer
cancer än i länet i genomsnitt.

Forskningen fortsätter: Man kan inte
säga om den ökade cancerrisken
beror på gifter från bruken. Att ta reda
på det är nästa steg för forskarna:

personer som bor nära glasbruken
har fått enkäter. Där har folk bland
annat fått svara på frågor kring om
de brukar äta lokalt odlad föda, vilt
eller svamp, och om de dricker vatten från egen brunn.

personer lämnar blod- och urinprover som testas efter bland annat
kadmium, bly och arsenik. Samtidigt
jobbar forskare med analyser av
grönsaker och brunnsvatten. Även
frukt, bär och svamp testas.

6 Kan gifter från glas
bruksindustrin ha spridits
från brukens skorstenar?
– Det stämmer att en del
av metallerna också kom via
röken innan rökgasrening
infördes. Även PAH, polya
romatiska kolväten, kom via
röken. Det är viktigt att
betona att detta är från
gamla synder och inte från
dagens glasbruksindustri.
I dag är rening av rökgaser
och hantering av glasavfallet
kontrollerad för att inte
släppa ut mer miljögifter till
miljön, säger hon.
7 Forskarna vid Linné
universitetet undersöker
även dricksvatten?
– Vi tror främst att det
handlar om äldre expone
ring. Det kan vara personer
som är 60–70 år i dag som
fick i sig förorenat dricks
vatten de första tio åren av
sina liv. Det kan även finnas
folk i dag som inte har
reningsanläggningar i sina
egna brunnar, säger Ingela
Helmfrid.

% Fakta
Var tredje svarade
på hälsoenkät
8 000 slumpvis utvalda
som bott två kilometer
från glasbruk har fått
enkät om hälsa och vanor.
29 procent svarade, enligt
Ingela Helmfrid. Många
har flyttat och känner sig
inte längre berörda, andra
är gamla eller sjuka och
orkar inte svara.
8 Någon undrade om
det är farligt att dricka
ur kristallglas som inne
håller bly?
– Nej.
Metallerna
är
bundna i glaset till skillnad
från bly i keramikgods, där
bly kan läcka ut om exem
pelvis drycken är sur.
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Bokfest
startar
hösten

Babyteater, bokfest och
julpyssel det är några av
programpunkterna på
biblioteketunder hösten.
Nybro. Hösten på bibliote
ket i Nybro startar med fest.
Fredagen den 4 september
hålls det bokfest där man
kan vinna fina priser och få
glass.
– Eftersom
biblioteket
håller stängt på söndagar
startar det nu till hösten lör
dagssagan. Den 3 oktober
drar det i gång med Kicki
som läser och dramatiserar
och håller sedan på vid sju
tillfällen med olika sago
läsare, säger Julia SallanderHjärtstrand, barn- och
ungdomsbibliotekarie.
Den 9 oktober är det dags
för teater för de allra minsta.
Babyspace är en föreställ
ning om rymden med sago
fén Isadora som vänder sig
till en publik på noll till elva
månader.

Slut på farlig
verksamhet
i Orrefors
Orrefors. Länsstyrel
sen har upphävt beslutet
om att verksamheten vid
bruksområdet i Orrefors
ska omfattas av lagen om
skydd mot olyckor. Detta
eftersom Orrefors Kosta
Boda dragit ner verksam
heten i en sådan omfatt
ning att klassificeringen
inte längre är aktuell.
Inför upphävandet har
länsstyrelsen haft sam
råd med räddningstjäns
ten och kommunens
miljökontor.

Rutiner finns
för hjälp vid
inkontinens
Nybro. Omsorgsförvalt
ningen har presenterat
en lex Sarah-rapport
kring en händelse där ett
inkontinenshjälpmedel
till en omsorgstagare inte
bytts på korrekt sätt.
Enligt utredningen finns
rutiner och checklistor i
verksamheten. Enhets
chefen ska nu hålla åter
kommande uppföljnings
samtal för att motverka
att liknande händelser
inträffar igen.

Närradio

Julia Sallander-Hjärtstrand ser fram emot höstens aktiviteter på biblioteket.

På höstlovet är det också
årets barn- och ungdoms
vecka i Nybro kommun.
Detta år är det med Pippi
som tema på biblioteket, där
kan du leta spunk och gå en
Pippi-tipsrunda. Den 24

oktober bjuds det in till
familjelördag för att fira
Pippis70 år med dramati
serad sagostund och fika
plus annat skoj.
Den som gillar zombies
och går i klass tre och uppåt

träffas den 29 oktober på
biblioteket.
Dagen därpå är det dags
för teater igen från tre år och
då med föreställningen
Sagodetektiven Isadora och
kattmysteriet.

Foto: Jan Stenqvist

Hösten avslutas med
drop-in julpyssel den 4
december.
Elin Ericsson

elin.eriksson@barometern.se
0480-591 29

Radio Nybro
89,9 Mhz, 98,1 Mhz
Onsdag v 35.
06.00: God Morgon Nybro
07.00: Godmorgon Nybro
repris
08.00: God Morgon Nybro
repris
09.00: Informationsslinga
13.00: Dragspelskvarten
14.00: Musik mixen
15.00: Artistporträttet
repris
16.00: Musikmixen
18.00: Into the music
19.00: Musikfilosoferna
20.00: Radio Partaj
21.00: Nattradio

