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To whom it may concern.

Undertecknad har beretts tillfälle att i detta ärende yttra sig i rätten.
Jag inser dock att min tidigare inlaga i ärendet var alltför allmänt hållen och för dåligt underbyggd med fakta.
Den tog mer generellt upp vårt allt större! ansvar för luft, vatten och miljö med tonvikt på kalkindustrins
härjningar här på Gotland.

Jag förstår nu i efterhand att ett mål som detta avgörs på grundval av fakta och inte nämnvärt påverkas av
oroade medborgares farhågor.
Jag lägger därför ned min röst, avstår från att tala, men skulle inte protestera om min inlaga någonstans
noterades i marginalen.
(Den visas inom parentes underst.)

Åminne den 26 september 2019
Med vänlig hälsning
Lars Nordberg
Gothem, Augustivägen 7, 624 30 Slite
0709-51 71 41
lars@ateljenordberg.se

Min inlaga:
Undertecknad vill anföra en mer allmän protest mot den brist på helhetssyn som präglar både ansökan och
inlagor. Betongindustrin på Gotland är en av de största utsläppskällorna av koldioxid i landet, även med
nuvarande utvinning. Cementas huvudmål handlar om minst en tiodubbling av utvinningen, men om ökande
CO2-utsläpp sägs inget jag kan hitta. Luddiga besked om en framtida elektrifiering av processen kan inte tas på
allvar. Nu eldas allt brännbart som kan uppbringas, jag ser ständigt nya och anonyma högar av bildäck och
annat skräpa i Slite hamn. Det talas också om grundvattenproblem, långa biltransporter och dammbildning; illa
nog, men det stora problemet är vår växande andel av den globala uppvärmningen och det sätt som vår vackra
ön plundras och skövlas på, om man nu inte stämmer i bäcken.

Med vänliga hälsningar

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 3
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