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Jag är en av husägarna i det lilla samhället Klinte som ligger närmast brottet.
SMAs planer på utökande av täktverkasamhet och vatten verksamhet vid
Klintebys är under all kritik. Vi som bor här i Klinte kommer att drabbas mycket
hårt om SMA får tillstånd att utöka.
Vatten. Mest oroade är vi över hur vårt grundvatten och brunnar kommer att
påverkas. De flesta av oss i samhället har egna brunnar, och några av oss har
fått bräckt vatten sedan SMA utökade sin verksamhet.
Husen: Vid sprängningar skakar fönsterrutor och porslin i skåpen. Vi har fått
sprickor i husen som inte fanns innan de ökade sprängningarna. Vissa av oss
har hus som är mycket gamla där grunden inte är murad utan består av
staplade stenar. I mitt hus har stenar fallit ut ur grunden. SMAs egna ”experter”
påstod att våra hus låg för långt från brottet, de hade endast tittat på hur de
husen närmast brottet blev påverkade. Men det vet väl alla hur tryckvågorna går
via marken och påverkar de hus som ligger en bit ifrån.
Miljön: Uppsamlingsplatsen mellan kalkbrottet och våra hus har de utökat nu
med flera fotbollsplaner. Det är ett fruktansvärt buller när de kör där med sina
grävskopor och lastar bilarna. Jag har inte kunnat vistas ute på tomten vardagar
när de är igång. När vinden ligger på från det hållet flyger stora kalkmoln in över
tomten och lägger sig som ett lager över träd, buskar mm. Det drar vi in i våra
lungor.
De flesta av oss som bor här har satsat våra besparingar på våra hus, vi har ju
valt att bo här ute i naturen, vi har får, kor och hästar en del av oss. Om SMA
får tillstånd att utöka kommer vi att bo mitt i en industri med ett kalkrott som till
ytan är lika stort som Klintehamn. Och inte kommer vi att kunna sälja våra hus
heller.
Trafiken:
Det handlar inte bara om 200 kalkbilar i minuten i Bönders backe. Redan nu när
det ligger en båt i hamnen har kalkbilarna från Roma grus ökat. De kommer
farande i 80 på vår väg 562:an där hastigheten ska vara 60. Det dånar och
ryker från dem, ibland tappar de sten. Vi som har hus nära vägen kan inte
vistas på framsidan. Vägen är inte lämpad för tung trafik.
Som vi påpekat tidigare så är vägen smal, vi har barn som väntar på
skolbussen, cyklar, rider och går på den smala väggrenen.

Klintehamn: Bygger de sedan ut hamnen för fler kalktransporter, får det stora
konsekvenser för hela samhället, riskerna för grundvatten, miljö, hälsa, boende,
besökare och samhällets utveckling. Negativ påverkan av människor och
samhälle kan bli ofattbart höga och riskerar att kväva den drivkraft och
framåtanda som nu präglar besöksnäringen i Klintehamn. Jobben skulle
dessutom bli färre då få vågar satsa på företagande.
SMA ägs av ett brevlådeföretag i Amsterdam. I styrelsen sitter bl.a. två
direktörer i ett mycket omskrivet företag vars affärsidé är bl.a. att undanhålla
kapital för beskattning.
Det finns ingenting som tyder på att Gotlänningar, eller för den del Sverige
skulle tjäna någonting på utökning av Klintebys.
Det finns mycket att skriva om det här, mycket är redan skrivet av dem som är
insatta och kan uttrycka sig bättre.
Lyssna på riktiga experters utlåtanden och inte bara på SMAs egna betalda så
kallade experter.
Det är svårt att förstå att svenska myndigheter låter en ö exploateras utav
utländska bolag på detta sätt. En ö som inte vilar på solid berggrund, som har
problem med grundvatten. Det finns redan tillräckligt med kalkbrott på ön som
hotar både miljö och grundvatten.
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