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Trafik: Den ökade tunga trafiken på dessa smala och krokiga vägar
INKOM: 2020-12-17
MÅLNR: tills
M 13523-19
är ej utredd. Nu har SMA kommit med förslag att halvera uttaget
AKTBIL: 154
2028 och köra med större laster vilket kommer göra att det går färre
transporter. Det ser jag ändå inte som betryggande ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Varje år sker tillbud i backen på väg 141.
Anser att tyngre last kan få katastrofala följder om en olycka
inträffar. Dessutom finns privata transporter som kör med
undermåliga vagnar där stenen ligger helt oskyddad och även utan
bakläm på vagnen där sten ramlar av. Borde ju vara företagets
ansvar att ej skicka iväg dessa transporter.
Hamnen: Tillståndet för utlastning i hamnen ligger nu på 90000 ton
kalksten och med halverat uttag från SMA blir det 450000 ton. Var
ska resterande 360000 ton lastas ut. Ska det lastas ut i deras hamn
på norra Gotland och vilken väg kommer då att användas? Märker
redan nu av betydligt ökad tung trafik på väg 562 som är en smal
krokig väg med äldre fastigheter som ligger nära vägen.
Buller: Redan nu har vi störts av buller och sprängningar från
verksamheten. Sprängning kanske en gång i veckan kan bli väldigt
störande och oroande då våra fastigheter skakar av luftstötar med
följd av att det kan bli sprickor i fasader och grunder.
Vatten: Vattentillgången på Gotland är dålig. Har egen borrad brunn
med tjänligt vatten och enligt SMA så är det vår skyldighet att se till
och sköta våra brunnar. Oron finns ju att vi får sämre tillgång,
kvalitet eller saltvatteninträngning. Dammen som de kommer att
anlägga gör ju inte att det blir bättre tillgång för oss fastighetsägare
vad gäller dricksvatten utan kommer ju endast gå till en lantbrukare
att användas som bevattning.

Föroreningar: I området just nu pågår livsviktigt för Gotland KLART
VATTEN vilket innebär att alla fastighetsägare med eget avlopp
måste se om och kanske bygga om sina avloppsanläggningar vilket
är bra. Anser att SMAs vattenverksamhet borde undersökas
noggrannare eftersom det ju finns föroreningar i de sprängmedel de
använder som då förs ut via vatten från brottet.
Vidare bör det undersökas hur dammning från kalkstenen påverkar.
Har hittills inte sett att de kör med täckta transporter och ser också
betydande dammoln vid krossning.
Natur och kultur: Berguven finns i brottet. Befarar att den kommer
att störas av deras utökade verksamhet även om bolaget kommer
att hålla sin verksamhet 50 m från deras bo.
Finns en järnåldersby i området som inte blir så trevlig att besöka
när verksamheten pågår. Har det gjorts tillräckliga arkeologiska
undersökningar av området, det kan ju finnas mer av intresse.
Samhället: Ur samhällssynpunkt anser jag inte att det kommer att
tillföra vårt samhälle något positivt. Det mesta fraktas till öststaterna
där SMA har sin verksamhet. Arbetstillfällena blir få fast med
betydande bestående miljöförstöring. Det lilla samhället Klintehamn
kommer inte att leva upp som vissa tror utan det blir bara mer trafik
och slitage på våra vägar.
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