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2013-11-19 Beteckning 5511-20188-2012

Jag vill vara stolt över min kommun och min kulturbygd, men nu är jag bara ledsen, orolig, besviken 
och 
djävligt förbannad!

Hur mycket skit ska vi behöva ta?

Vi har Högbytorp soptipp som ska expandera med en biogasanläggning m.m. Vi har en stor kraftledning 
som går över Håbo-Tibble. Vi har Arlanda i vår närhet med flygplan som flyger över Upplands-Bro 
kommun och släpper föroreningar och snart även en slamanläggning med 25000 ton skit som dessutom 
ska spridas på åkrarna runt om i vår kulturbygd.  Jag anser att vårt område och vår kommun redan tar 
sin 
del när det gäller sopor och elände. Det sista vi behöver är ett slamlager!

Vem garanterar att vårt grundvatten inte blir förgiftat och otjänligt? Vad händer om så är fallet?  Vi 
har 
inget kommunalt vatten och är det då Upplands-Bro kommun eller Käppalaförbundet som ska ta prover 
på våra brunnar för att se om vattnet går att dricka? Kommer det då att ske regelbundet och 
kontinuerligt? Vad händer med Lejondalssjön? Kan ni garantera att den inte blir förorenad? Vad händer 
med Mälaren? Kan ni garantera att Mälaren inte blir förorenad?
När Aske gård och Kvarnnibble gård spred ut slam på åkrarna i sensomras så kunde vi inte vara ute och 
än mindre sitta ute med våra gäster och äta middag för lukten var outhärdlig.
Det lukta så djävligt att skolbarnen i Tjustaskolan ville inte gå ut och leka på rasten.
Är det så vår framtid ska se ut? Stackars barn!

Jag har gått runt och samlat in namnunderskrifter för en överklagan. Det jag då förstod var att våra 
invånare här i runt om i bygden inte hade en susning om vad som är på gång. Hur kommer det sig? 
Varför har Kommunen och Käppalaförbundet inte involverat invånarna i en sådan stor och tung fråga?

Kan du garantera att vår jord här i bygden inte kommer att vara förstörd av gifter, tungmetaller och 
medicinrester i framtiden efter ett sådant här tilltag? 

Sist men inte minst vad lämnar vi för jord till våra barn och barnbarn?
Hur tycker du att vår framtid ska se ut?

Tack för att du bemödat dig att läsa dessa rader.

 Cathrine Löwenström 


