Tillägg till tidigare skrivelse:

Skrivelse från Tjänstemännens Egnahemsförening vid Storängen m.b.p.a
Med anledning av Skanskas begäran att få krossa sten vid arbetsområdet Nya gatan
Ärende nr M 2019–710

Vi uppfattade att synpunkter skulle vara Miljöenheten tillhanda senast 17 maj. Vår första skrivelse
skickades in i tid och vi bevakade er hemsida för att se om Skanska kommit in med några
kompletteringar. Senast den 20/5 fanns inget kompletterande information från Skanska ute på er
sida. Vi antog då att Skanska bestämt att inte skicka in någon komplettering.
Nu upptäckte vi igår att det har de faktiskt gjort. Eftersom de inte gjort det i tid och ni inte lagt ut det
på er hemsida så vill även vi nu komma med kommentarer om deras inlägg.
Vi har tyvärr inte möjligheter att på kort tid bemöta deras bullerutredning men vad vi förstår så
driver de linjen att krossen inte kommer att ge några överskridanden eftersom de redan överskrider
riktvärdena idag vilket är en anmärkningsvärd retorik. Dessutom så kan vi se att de gjort allt de kan
för att minimera oljudet i stadshuset vilket vi å tjänstemän och politikers vägar är glada för. Däremot
är det helt oacceptabla ljudnivåer speciellt utomhus vid skolor och bostäder.
Vi noterar att i det andra tillägget om damm och spillvatten konstaterar Skanska att de ”har en
ambition att efterleva gränsvärden för damm och andra olägenheter”. Eftersom de i en blogg i början
maj vädjat om regn för att dämpa dammet så tror vi att deras ambitionsnivå är ganska låg.
Sedan noterar vi att de jobbar konstant för att hålla sig inom tillåten ljudnivå. Eftersom
Akustikkonsults utredning visar att de inte klarar av det så fungerar uppenbarligen inte detta arbete
hos dem
Med förhoppning om att ni politiker i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte tillåter denna kross
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