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1. Medborgarförslag
Kort presentation av ditt medborgarförslag
Att mark i Eksjö stads närområde används för byggnation av bostäder och inte för
industriverksamhet

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag
Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.
I dag diskuteras vikten av att "förtäta städerna" av miljöaspekter. Att då använda marken mellan
fastigheten Hässelås och Hässelåsgatan till industriverksamhet måste anses motsägande. Att
den planerade verksamheten t.ex. på fastigheten Renen 7 utreds för störande buller för de
medborgare med fastigheter i närheten, är uttryck för motsatsen.

Vill du bifoga dokument kan du göra det här
Eksjö2022-02-16.docx (13 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Personuppgifter
För- och efternamn
LENNART CHRISTENSSON
E-postadress
lennart.christensson25@gmail.com
Notifieringar
E-post

Publicera namn
Jag godkänner att mitt namn publiceras i fullmäktiges protokoll på kommunens webbsida
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Miljöenheten
Fredrik Holmqvist
Samhällsbyggnadssektorn
Eksjö kommun

Angående Transab:s ansökan för ny avfallsanläggning på fastigheten Renen 7,
Eksjö kommun
Som boende i kvarteret Kattfoten, Stares väg Eksjö kommun, känner vi stor oro inför att förlägga en
avfallsanläggning intill flera bostadsområden.
Det buller som uppstår vid framför allt vid träflisning och betongkross riskerar att orsaka uppenbara
hälsoproblem. För oss boende framstår det helt obegripligt om kommunen går med på att lägga en
anläggning av denna typ så centralt i Eksjö stad.
I företagets ansökan har 50 decibel satts som gränsvärde. I ett bostadsområde skall kommunen tillse
att eliminera allt buller som uppstår av industri, trafik med mera. Vi motsätter oss att Eksjö kommun
godkänner Transab:s ansökan..
Då beslut skall tas redan den 4 mars är vi angelägna om att få respons omgående så vi kan agera
med eventuellt en överklagan.
Bakgrund
På kort sikt kan buller leda till bland annat koncentrationssvårigheter och sömnstörningar
(Naturvårdsverket, 2022). I kvarteret Kattfoten bor flera som arbetar inom vård och omsorg med
natttjänstgöring och som därav behöver ostörd vila och sömn på dagtid. På längre sikt kan risken för
hjärt- och kärlsjukdomar, stress, ångest, depression, nedsatt immunförsvar, högt blodtryck och typ 2
diabetes öka (It-hälsa 2022). Buller innebär en upplevelse av obehag och irritation.
Då störning är en subjektiv reaktion påverkas reaktionen av många andra faktorer än bara själva
bullerexponeringen, särskilt vid låga ljudnivåer (Folkhälsomyndigheten, 2022). För barn och unga
finns en särskild risk för koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem vid exponering av buller i
hemmet eller i skolmiljö (Naturvårdsverket, 2022).
Vänligen
Lennart Christensson
Ordförande
Kattfotens samfällighetsförening
070-59 83 649

Rosita Hedqvist
Styrelseledamot
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