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Linda Björnberg
den 23 november 2018 11:35
'Tuovi Mikkonen-Larsson'
SV: Deponi Vråssered 4:6
Samrådshandling Vråssered.pdf; Bilaga 1 Översiktskarta.pdf; Bilaga 2
Naturvärdesinventering.pdf

Hej Tuovi!
Tack för ditt mail!
Vi är medvetna om att Lerumsvägen är smal och nyttjas av olika typer av trafikanter. Hastighetsbegränsningar och
trafikregler ska självklart följas av transportörer!
Gällande fortsatt prövning så ligger ärendet hos oss.
I slutet av december ska vi lämna in en samrådsredogörelse till länsstyrelsen.
Inom ett år ska vi lämna in en ansökan till Länsstyrelsen.
Det är Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen som ska pröva verksamheten och dess påverkan på miljö och
människors hälsa. Vi behöver inför prövningen ta fram ett antal utredningar gällande detta.
Jag bifogar samrådsunderlaget.
Återkom gärna till mig om du har några ytterligare frågor eller funderingar.
Med vänlig hälsning
Linda Björnberg

Magasinsgatan 5
434 37 KUNGSBACKA
E-post: linda.bjornberg@massoptimering.se
Hemsida: www.massoptimering.se

Från: Tuovi Mikkonen-Larsson <t.m@sunco.se>
Skickat: den 22 november 2018 21:55
Till: Linda Björnberg <linda.bjornberg@massoptimering.se>
Ämne: Fwd: Deponi Vråssered 4:6

Skickat från min iPhone
Vidarebefordrat brev:
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Från: <t.m@sunco.se>
Datum: 20 november 2018 21:46:43 CET
Till: <linda.bjornberg@massootimering.se>, <vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Ämne: Deponi Vråssered 4:6
Ang. Deponi Vråssered 4:6
Denna ansökan /genomförandet av den, kommer att påverka sträckan Olofstorpsvägen
/Lerumsvägen.
* våra barn har redan nekats skolskjuts from. iår för att de skall kunna gå på vägen/vägrenen och ta
flexlinjen till/från skolan.
* vi har varken gång/cykelbana/belysning eller vägren att gå på.
* genom avverkan på denna tidigare skogsfastighet och planerad deponi påverkas miljö, natur och
människans hälsa även gn buller, avgaser och gående skolbarn motionärer mfl med
*utökad tung trafik
* vi har redan en ansträngd trafik med transporter till/från Återvinningscentralen Hultet och
* ökad trafik pga vägtullarna
På köpet får vi gn detta förslag en förstörd landsbygd.
Området är inte stadsplanerat så kan inte se en deponi framför bostäder, kommunalt vatten/avlopp,
gång/cykelbana/vägbelysning.
Skicka gärna samrådsunderlag samt hur långt gånget detta ’projekt’ är per idag.
Vänligen men bestämt.
Tuovi Mikkonen Larsson

Skickat från min iPhone
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