Ingen skit hit 2020
Ingenskithit2020@gmail.com

https://www.facebook.com/Ingenskithit/

Vill du ha info via mail skicka din mailadress till ingenskithit2020@gmail.com.

Vi vill stoppa Jehanders expansionsplaner
att bli 5ggr större än idag till yta och verksamhet.
Vill du det också måste du agera nu!
Sprid information om Jehanders planer:
Inbjudan till samråd ang. att Jehander vill utöka täktverksamheten till minst 5ggr större än idag
till yta och verksamhet har enbart skickats till vissa fastighetsägare. Därför ber vi dig sprida
information om dessa planer och om vår arbetsgrupp till alla som påverkas. Fullständiga
underlag för samrådet finns att ladda ner på https://www.jehander.se/sv/samrad-jehander-bro
En digital namninsamling mot Jenhanders utökade verksamhet finns på denna länk.
https://www.skrivunder.com/stoppajehanders_planer_att_femdubbla_verksamheten_i_bro

Upplands-Bro Kommun behöver också senast 13/5 veta dina åsikter
om alla dessa 3 miljöpåverkande projekt.Projekten kommer upp på deras sammanträde i
Bygg- och miljönämnd 20/5. Maila senast 13/5 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Utökad Bergtäkt : Mall för skrivelse
För att underlätta så att så många som möjligt skickar in synpunkter har vi tagit fram en mall
för skrivelse med synpunkter till Structor/Jehander som kan laddas ner på lnsf.se. Mallen är
det fritt att använda i sin helhet eller delar av samt lägga till egna åsikter i. Skrivelsen skall vara
Structor tillhanda senast 11 maj. Skrivelsen kan mailas till jenny.lindgren@structor.se eller
via brev till Structor Miljöbyrån Jenny Lindgren Solnavägen 4 13365 Stockholm. Märk mail och
brev med ”Samråd Jehander Bro”. Det är viktigt att många skickar in så att vi kan påverka.

Ny Kraftledning
Svenska kraftnät har planer på en ny 400kVs luftledning i skogen mellan Långvreten och
Näshagen. Berörda fastighetsägare har fått skriftlig information. Det är viktigt att berörda
fastighetsägare sätter sig in i hur de kommer bli berörda och om kommande samråd på
https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/hamra-overby/
Frågor till projektet samt önskan om att bli kontaktad kan skickas till hamra-overby@svk.se

Utökad deponi i Bro vid Högbytorp
NCC har också skickat ut en inbjudan till samråd om en ny anläggning för deponering av
avfall. Läs mer:på: https://www.ncc.se/ballast/hitta/stockholms-lan/samradshandlingar/
Skriftliga synpunkter på den planerade verksamheten tas emot till och med den 15 maj Skriv
till samrad@bergab.se

Du som vill påverka - dina åsikter skall senast kommit in




11 maj senast skall dina åsikter vara hos Structor om Jehanders Bergtäkt
13 maj dina åsikter till Upplands-Bro Kommun om ovannämnda 3 projekt.
15 maj senast skall dina åsikter vara hos Bergab om NCCs deponi.

