Till Ale Kommun
Alefjälls Naturskyddsförening vill anmäla att Kilanda Cementgjuteri inte följer de arbetstidsregler
som gäller vid arbete med grävmaskiner för utfyllnaden av del av Kollanda mosse.
Vi har noterat att Kilanda Cementgjuteri arbetade med grävmaskiner på Kollanda mosse under
Lördagen 17/8 och Söndagen 18/8. Enligt de uppgifter vi fått per telefon från tjänsteman på Ale
Kommun så får inte bullrande verksamhet bedrivas på helgtid och kvällstid vardagar utan särskilt
tillstånd vilket Kilanda Cementgjuteri sannolikt inte ansökt om.
Vi har också noterat vid vårt besök på Kollanda mosse under Tisdagen 20/8 när vi lämnade
information och blev intervjuade av Västnytt och Ale Kuriren så hittade vi porslinsrester, rostiga
metalband samt gamla dräneringsrör i de massor som Kilanda Cementgjuteri fyller ut på mossen.
Vi konstaterar därmed att massorna inte kommer från tidigare orörd mark utan är schaktmassor
från tidigare bebyggda och exploaterade områden.
Vad vi förstår så är det Ale Kommun som har tillsynsansvaret för den pågående exploateringen av
Kollanda mosse vilken Länsstyrelsen har beslutat om.
Alefjälls Naturskyddsförening emotser att Ale Kommun per omgående idag 23/8 kontaktar
Kilanda Cementgjuteri och påtalar att något arbete med maskiner under kvällstid och helger inte
på något sätt är tillåtet då det stör de boende i området med otillåtet buller.
ANF påtalar också att det är av stor vikt att Ale Kommun kontinuerligt kontrollerar
fyllnadsmassorna om var de kommer ifrån och vad de innehåller så att inga giftiga eller oönskade
material och ämnen kommer i kontakt med mossen och grundvattnet. Detta inte minst av den
anledningen av att vi har funnit rostigt järnskrot, äldre dräneringsrör och porslinsrester i
fyllnadsmassorna.
Vi har också noterat att vid de områden där vi under sommaren funnit avstjälpt flytande betong
på Kollanda mosse har industrin idag fyllt över dessa med schaktmassor. Vi kan inte annat än
misstänka att man på detta sätt försöker dölja de otillåtna betongutsläppen som gjorts vid flera
tillfällen tidigare under våren och sommaren. Detta borde vara intressant att följa upp för
myndigheterna.
Oavsett om det är Ale Kommun eller Länsstyrelsen som har tillsynsansvaret för exploateringen av
Kollanda mosse så är det mycket viktigt att det som nu sker kontrolleras noga och kontinuerligt
så att inte några som helst giftiga ämnen kommer i kontakt med omgivningen, grundvattnet och
Kilandaån.
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