Synpunkter i mål M 7034-18 gällande ansökan utvidgat
NACKA TINGSRÄTT
täkttillstånd samt vattenverksamhet vid Klintebys och
Avdelning 3
Snögrinde stenbrott.
INKOM: 2019-06-05
MÅLNR: M 7034-18
AKTBIL: 58

Buller: Våra fastigheter ligger i riktning mot Klintebys brottsöppning. Då vi redan nu
störs av buller vid verksamhet då det är låglänt terräng från brottet mot oss så har
jag inte hittat någon bullerredovisning om dammarna som planeras till tvättning av
kalksten. Kommer det att vara pumpar som går dygnet runt och hur fungerar det vid
tippning och upplastning av kalkstenen i dammen. Efterlyser en redovisning kring
detta.

Vatten: Vi är helt beroende av egna brunnar på våra fastigheter då det kommunala
vattnet ej är utbyggt. Försvinner vattnet i våra brunnar kan vi inte bo kvar på våra
fastigheter.Våra brunnar finns ej heller med på några kartor som SMA har i sin
ansökan. Hur det kommer att påverka våra brunnar då allt vatten som lagras i berget
kommer att samlas i en stor damm? Efter senaste sommarens torka har ej
grundvattennivåerna kommit upp i det normala då vi även haft en nederbördsfattig
vinter. Eftersom vi bor på en ö blir vi väldigt sårbara när grundvattnet sjunker. De
senaste åren har vi haft bevattningsförbud sommartid. Gotland tillika Klintehamn har
en betydande besöksnäring sommartid och då ökar vattenförbrukningen men det ger
också arbetstillfällen, betydligt flera än kalkbrytningen.
Trafiken: Ökad tung trafik kommer det att bli på våra vägar. Vägarna är smala med
tät bebyggelse längs vägen. Som jag förstått så kommer kalkstenslaster gå ner till
Klintehamn men också norrut. Hur kan man ens komma på tanken att lägga så
mycket tung trafik genom ett tätbebyggt bostadsområde som det är vägen från
Klintebys till Böndersbacke. SMA har kanske inga problem med vägarna på norra
Gotland när de där bedriver verksamhet på grund av att där är betydligt mer
glesbefolkat. Väg 562 är en vacker väg med fina träd och vackra hus och populär
cykel och motorcykelled. Många familjer med barn och skolbuss som hämtar och
lämnar längs vägen.
Myren: Vi har en liten myr väster om Stormyr som vi i trakten kallar Lillmyr. Den
kommer troligen helt brytas bort. Där står vatten höst och vår. Rik på orkideer
sommartid. Är inte detta vatten viktigt för nedanförliggande fastigheters brunnar?
Efterlyser en undersökning och redovisning om Lillmyren.
Sakägare: Yrkar på att vi blir sakägare eftersom vi i hög grad påverkas av den
utökade brytningen.
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