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NACKA TINGSRÄTT
Avdelning
För 15 år sedan köpte vi ett hus vid Hunninge. Det låg inbäddat i ett kulturlandskap
där 3
människor hade brukat jorden sedan mycket länge. Det var en magisk plats. På INKOM:
internet
2019-05-29
hittade vi en förteckning över alla som sedan tidigt 1700-tal levt i just det här huset.
Vi M 7034-18
MÅLNR:
AKTBIL:
förstod snart att huset egentligen inte var ”vårt” utan en plats som vi fått förtroendet
att 46
förvalta under en tid.

Vi började renovera. Rev ut trä som husbocken angripit. Lät putsa om trasiga inner- och
ytterväggar. Bytte bjälklag och murade upp skorstenarna och ersatte 70-talsdörrarna
med handgjorda dörrar av äldre typ. Kittade om fönster och målade innertak.
Intill huset fanns ett igenvuxet och fullständigt ogenomträngligt änge. Under många
långa dagar stängslade och röjde vi fram en hektar betesmark. Nu kunde våra grannar
Ulrik och Marie släppa sina lamm på bete. Vilken glädje.
Vi älskade kalkstenshuset på kullen. Här var lugn och ro. Och här skulle vi leva när vi
trappar ned våra arbeten.
Men så hände något.
Vi vaknade av maskinbuller varje morgon. En entreprenör hade börjat bryta och krossa
kalksten i bergtäkten som ligger 500 meter från vårt hus. Det ständiga slamret från
krossarna trängde in våra liv, dag efter dag och fastän vi försöker går det inte att tänka
bort.
Sen kom sprängningarna. En vårdag sitter vi i köket när explosionen från brottet rullar
in. Hela huset ruskas om, med stenväggar och allt. Porslinet skramlar och saker flyttar
på sig. Det är en skrämmande upplevelse (som i stressnivå vi bara kan jämföra med
vad vi som reportar känt i krigets Bosnien och jordskred i Nepal)
Vi har fått sprickor i 300 år gamla väggar, men flest sprickor syns i den yngsta delen
som byggdes i början av 1900-talet. Vi vet att sprickorna är nya eftersom vi putsade
väggarna där för tio år. Det går en sprickbildningslinje genom den delen av fastigheten,
och den linjen går att följa ut i trädgården där det har blivit sättningar och hål i marken.
De uppstod från en dag till en annan för ett år sedan.
Till gården hör också en stor stenlada där en mycket stor spricka uppstått.
Och i smedjan från 1800-talet, som ligger närmare brottet, rasar väggarna. Där finns en
unik kalkstenspis från 1600-talet som riskerar att falla ihop.
På gården finns också kalkstensmurar (stainvastar) som har rasat på flera ställen under
det senaste året.

Nu har vårt arbete med huset, sorgligt nog, stannat av.
Vi vågar inte längre investera tid och pengar på ett hus som tappar i värde och som, om
SMA Minerals planer genomförs, inte längre kommer vara det där rofyllda huset på
kullen, omgivet av betande djur och öppna ängen.
Bullret från den befintliga brytningen är inte det enda som stressar. Utan också
osäkerheten om framtiden. Vem vill bo här om SMA Mineral tillåts exploatera? Vågar vi
fortsätta att ta hand om huset och platsen? Vem vågar låta sina barn växa upp i
dammet från brottet? Och vem vill köpa vår gård om vi tvingas överge den?
PS.
Det är inte bara kalkstenen som kommer att lämna Gotland, utan också de vinster som
en exploatering kommer att generera.
I SMAs styrelse (moderbolaget SMA Mineral B.V. org nr 33293316) sitter två (ö)kända
skattekonsulter, Gejo Kamp och Meine van den Dolder. De utgör halva styrelsen. Kamp
har skapat rubriker i holländska affärspress för att bland annat ha hjälpt fotbollsproffsen
Angel di Maria och Luis Suarez att undanhålla 10,4 miljoner euro från skatt. Kamp och
van den Dolder har i sitt egna bolag också haft en mexikansk klient med kopplingar till
drogkarteller.
En ledande nederländsk dagstidning, NRC Handelsblad, beskriver Kamps agerande så
här:
”Under his leadership, football players have swallowed millions of euros in Panama in
recent years, usually without paying tax in Europe. The athletes are not the only ones
who use Kamps services. Kazakh, Ukrainian and Turkish businessmen and politicians
also beat him. Kamp is considered discreet and is always ready for its customers.”
De två holländska medborgarna som sitter i SMAs styrelse sedan 2008 och 2011 är
alltså inte vilka medborgare som helst De är inte ”bara medarbetare” på ”ett företag som
hjälper oss med administration” som SMA hävdar i ett Facebook-inlägg. I själva verket
är de båda direktörer i ett ökänt företag – BK Group, med kontor i Luxemburg och
skatteparadiset Curaçao i Västindien. Bolagets affärsidé är att undanhålla pengar från
beskattning.
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