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Hej, jag vill betona en gång till ett välkänt problem, som inte har lösts genom er. Vi bor
i Vilshult i omedelbar närhet av stensliperi. Känd för buller och stendamm till detta
företag producerat över två år och hotat vår hälsa. Och vi lever i ett samhälle som inte
bryr sig om! Även Miljöförbundet Väst lägger sig platt och anses vara bullerproblem är
löst. Jag säger, att bullerproblemet inte är löst!!! Olofströms Kommun däremot är redan
längre platt när det gäller bullerproblemet med Ted Zaar och hans stensliperi. Så lätt
kan man göra det. Tja, var ska vi bo? Jag trodde alltid att Sverige är en rättstat. Det är
hög tid, att Olofströms kommun bryr sig om Miljöförbundet Väst och tvingar den att
arbeta korrekt! Miljöförbundet tror nämligen att gör alltid ett bra jobb. Men kommunen
måste naturligtvis erkänna också att det buller - och stendammproblemet förvärras
ytterligare av konstnärer som skickas till stensliperi. Vi förväntar oss nu äntligen ett
klart uttalande från kommunen i denna fråga innan vi intensifiera kampen för våra
rättigheter i media. Christian Rehbock (Jag sänder detta brev för kännedom även till
"Sydöstran")
Christian
Handläggare

Hej Christian!
Jag beklagar att du upplever problem med buller från stensliperiet.
Kommunen har inte möjlighet att agera i denna fråga annat än genom Miljöförbundet
Blekinge Väst. Detta då det handlar om myndighetsutövning som har sin grund i
lagstiftningen i miljöbalken. Är man inte nöjd med en myndighets beslut eller
agerande kan man överklaga till domstol. Som jag förstår det, är det också gjort? Vi
får i sådant fall avvakta domstolens bedömning.
Vi har inte heller möjlighet att agera i frågan om vilka kunder som stensliperiet
arbetar mot, även om jag förstår att det du tänker på är att det rör sig om konstnärer
som ingår som en del i kommunens projekt Art & Technology. Så länge inga formella
anmärkningar finns mot stensliperiet har vi ingen grund för att ifrågasätta det
samarbetet.
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