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Kopia:

David Edeen <david.edeen@gmail.com>

2020-04-2114:09

Skarin Nikyar, Gun <Gun.SkarinNikyar@hallstahammar.se>

Re: Klagomål på lastbilar

Marcus Lindqvist <marcus.lindqvist@biototal.se>

Hej!

Jag pratade med chaufförerna i morse om att hålla igen på grusvägen samt att enbart köra över

Tränsta, inte över Vedbo för att det inte ska bli problem med hästarna där. Vägen vattnas också just

nu, inget vi påkallat utan det verkar vara svevias initiativ.

Vi har varit på Uppsala och kr;rt hästgödsel på dorn känsligare områdena på förmiddagen. Både

Marcus och mina maskinförare har varit noga nred att dohumentera spridningen sä här långt. Vi har

lagt hästgöclsel rnot angränsancle fastigheter sarrt där det finns närhet till bostadshus så att

slamspridaren t1,'dligt ska se var han ska ar brvta.

Jag ringer åkeriet på en gång och ber donr halla igen y'tterli-uare längs grusr'äsen så att dom förstår

att det måste gå fram till alla chauf'forer.

Mvh David

Dentis21apr.202013:46SkarinNikyar,Gun<§skrev

Hej N,larcus!

Detringer tlera boende nära gödselplattan iL,ppsala (Hallstahanrntar) och hlagar på att

lastbilarna kör r,äldigt fort. De är oroliga ör,er ollcksrisken och att det dammarväldigt.

Bra om du kan fi'anrföra klagomålen och be donr sakta ner fatten'

Med vänliga hälsningar

Gun Skarin
Miljöinspektör

ffi
B1,gg- och m ilj öör'valtningen

Teleflon: 0220-240 00
E-post: stLn.skarinniklari0h{Ustaitantrttar. se

Webb: u wri'.halIst4hantmar. se

Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan [, Hallstahammar
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David Edeen <david.edeen@gmail.com>

2020-04-2217:01

Skarin Nikyar, Gun <Gun.SkarinNikyar@hallstahammar.se>

Re: Dammar fortfarande mycket när de kör med lastbilarna

Marcus Lindqvist <marcus. lindqvist@biototal. se>

Hej!

Det ska vara ftirdig transporterat när som helst nu så då hoppas jag det lugnar ner sig lite.

Om a11t gär sorn planerat så börjar vi sprida och mylla imorgon bitti. Vi ser till att ha en traktor med

sorl han'ar ner slar.nmet så fort det går att köra där det är spridet, kan ta ett par timmar som det

beltör'er lä torka etter spridning, annars kladdar det bara på rnaskinerna utan att bli nedmyllat.

\1r li Dlr id

Den or.rs ll aprr.. l0l0 15:-19Skarin Nik1,ar. Gun <Gun.SkarinNikrar'?iral1§!eha4141a!§e> skrev

Hej san I

Har lor,at att trarnföra att det damnrar rn1'cket och vafinandet inte l'erkar hjälpa så

mycket for de i Tränsta. De önskar att man saltar och vattnar ytterligare.

Med vänliga hälsningar

Gun Skarin
Miljöinspektör'

Hallstahammars kommun
Bygg- och miljöörvaltningen

l'eletbn: 0220-240 00
E,-post: gun. skari nn i kr arriJthal I stahanrnrar'. se

\\rebb. u.u,rv. hal lstahammar. se

Resöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar
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Skarin Nilqrar, Gun
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David Edeen <david,edeen@gmail.com>

den 24 april 2020 09:34

Skarin Nikyar, Gun

Marcus Lindqvist
Spridning Uppsala 2:6

HejGun!

Nu är spridningen på Uppsala avslutad, harven som myllrar ner gödseln ligger ca 1-2 h efter och beräknas vara klar

om ca 2 h, Fältet kommer sås med havre idag och irnorgon, Vägen blev saltad idag på morgonen vad jag kunde se.

Någon hörde av sig om [ukt, nu jobbar jag med stallgödsel annars så jag är väl lite imun men jag upplevde inte någon

siörre störning av lukt nu på morgonen när jag var där. Såmaskinen har tallrikar som myllar ytterligare en gång så

det borde om så ärfallet minska lukten ännu mer närden går igång.

'!'i,.rll ua../.c
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