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Startmöte Gusum

Plats:

Folkets Hus
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Tid:

Torsdag 28/11-13, kl.18.00-20.00

Frågor och svar:
Om man hittar koppar och eller mässing kommer ni spara det då?
Ja vi kommer att spara det då, det tillfaller projektet (kommunen).
Kommer man spara stenmuren vid norra slänten?
Ja den kommer att sparas. Även ett par andra murar kommer försöka sparas.
Hur kommer transporterna se ut?
Två st lastbilar kommer att köra mellan området och mottagningsplatsen för massorna. Det
kommer bli mycket transporter.
Vilken tipp kommer att användas?
Toverum som är kommunens fd tipp som nu håller på att avslutas. Massor med högt
organiskt innehåll (mkt olja t ex) kommer att gå till annan anläggning som har tillstånd att ta
emot sådant avfall.
Finns det några risker för folk som bor i området?
Det kommer vara mycket trafik.
Det kommer bullra en del men svårt att göra något åt. Finns villkor om buller i länsstyrelsens
beslut.
Inne på området kommer det att vara större höjdskillnader, vilket innebär risk för fallolyckor,
men det är bara behörig personal som har tillåtelse att vistas inom området.
Minimalt med damm eftersom vi arbetar vintertid.
Kommer ni jobba på natten?
Nej. Vi jobbar kl 07 - 19 Mån-Tor.
Det känns som att ni flyttar skitiga massor från ett ställe till ett annat. Hur kommer det
området ni kör dom till kunna nyttjas i framtiden?
Massorna från saneringen kommer läggas under dubbla tätskikt på Toverum. Massorna från
saneringen kommer inte innebära att det blir ytterligare restriktioner på användningen av
ytan vid Toverum i framtiden. Ytan kommer t ex att kunna användas för motorklubbens
verksamhet. Ett par 100 år kommer Toverum vara en säker slutdeponiplats utifrån
täckningens konstruktion (görs enligt länsstyrelsens beslut).
Hur mycket ska återfyllas inom bruksområdet?
Vi kommer ta bort stora delar av fyllningen, och vi bedömer att vi också kommer behöva gå
ner ca 30 cm i underlagrande mark under fyllningen.
I denhär saneringsetappen kommer vi inte återfylla allt till ursprunglig marknivå, utan
utjämna höjdskillnader, återfylla vid slänter etc.
I Valdemarsviken när man har hittat fynd så har man tagit tillvara på dessa, kommer
man att spara om man hittar något här i Gusum?(Museet vill gärna att projektet donerar
fynd)
Det som hittas av värde under saneringen får gärna bruksmuseet eller andra med
bakgrundskunskap vara med och utvärdera.
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När man ska ner i ån. Hur gör ni då kommer det lakas ut och föras vidare ut i
Byngaren?
Från början (vid upphandlingen) var det tänkt att en spont skulle sättas för att förhindra ev
spridning av partiklar. Nu väljer man istället att installera dubbla siltgardiner för att förhindra
att grumligheten sprids. Grumlingen kommer mätas uppströms resp nedströms siltgardinen
för att följa upp att den har avsedd effekt.
Man kommer inte gräva i ån?
Man kommer att gräva i åkanten för att installera erosionsskydd. Vattnet innanför siltgardiner
får inte släppas ut innan grumlingen lagt sig (kommer kontrolleras av miljökontrollen).
Länsvatten mm vatten från området kommer tas omhand och renas (och provtas) innan det
släpps ut i ån igen.
Var börjar man på Måndag?
Man börjar i norra slänten och vid vägen. För att säkerhetsställa stabiliteten, så kommer
trafiken längs Bruksgatan stängas av i ett körfält, ljussignaler kommer sättas upp.
Röda ladan kommer den att flyttas?
Man håller det öppet, ev om den står i vägen att man måste flytta på den.
Om man jämför vattenkvalitet i Gusumsån med Östersjön hur är den då?
Det finns påslag av PCB, koppar och Zink.
Bostäder som har egna vattenbrunnar i området - hur säkert är det att vattna med
detta vatten?
Grundvattenrören som satts på olika platser i samhället visar inga halter som är
hälsovådliga.
Det vattnet som finns i vattentornet var tas det ifrån?
Uppströms vid Gusumsåns mynning.

