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Innsigelse til planlagt Massetak på Drageid.

Vi er noen innbyggere på Langmoen som ikke er bare positiv til Massetaket som PK Strøm
AS planlegger i Vårt nabolag.
I den forbindelse har vi noen punkter som vi mener er viktig at de utredes grundig, før det blir
tatt en endelig avgjørelse i denne saken.
STØY:
Pr i dag hører Vi på Langmoen trafikken både fra E6 og «gammel xeien». I tillegg høres toget
godt. Et at vi bor i en dal og vindretning spiller nok en stor rolle her. Vi vet a1 et Massetak
lager mye støy. Hvordan vil det da merkes hos oss?
STØV:
Vi vet også at et massetak avgir mye støv. Hvordan Vil det påvirke oss på kort og lang sikt.
Vil det bli et problem for folkehelsen for oss som bor i nærheten av Massetaket og hvordan vil
det påvirke skog og elver.
Her vil nok også det at vi bor i en dal og vindretning

spille en stor rolle.

TRAFIKK:
Drageid og Brenne er ei grend i vekst. Vi har mange småbarnsfamilier
velkommen.

og ønsker Here

Et Massetak Vii føre med seg økende trafikk og en del tungtrafikk. Pr i dag er det kun en liten
Stubb med gang-og sykkelsti på Øvre Drageid. Viser til «Vegdirektoratets krav til sikker
skolevei». Der er det krav om gang-og sykkelvei eller fortau hvor fartsgrensen er 60km/h. Det
er det altså ikke. Vi er klar over at dette hører til en annen diskusjon og a1 veien en fylkes vei.
Men vi mener det er viktig å ta med i betrakting.
Hvordan blir tratikksikkerheten

og skoleveien for våre barn?

TIDSROM:
I hvilket dager og tidsrom
Viser til «Regelhjelp.no.

er produksjonen
Veiviser

i Massetaket

tenkt?

HMS- Regelverk»

Der står det a1 det er helt klare retningslinjer
på a1 det skal være klare tidsrom som skal
forevises evt. Naboer til et anlegg. Enda strengere og viktigere når prosjektet er planlagt
vare over mange år. som dette Massetaket er.

BOLIG

og

OG EIENDOMSVERDI:

Hvis det skulle bli et Massetak

på Dragcid

og det viser seg 0g bli en stor belastning

for oss

som bor her.

Hva vil skje med bolig og eiendomsverdien

her i grenda?

Tilslutt vil vi understreke at Vi er ikke imot at PK Strøm AS planlegger et Massetak. Vi er
positiv til a1 firmaet ønsker å utvide og dermed bidrar Iil økt næringsutvikling
0g flere
arbeidsplasser.
Men vi er imot beliggenheten
som er tenkt, Det må da være andre plasser i
Saltdal som kan vurderes som alternativ beliggenhet for Massetaket, som ikke er så nært
bebyggelse.
Vi er rett og slett bekymret

for at Massetaket

kan forringe

vår livskvalitet.

Med Hilsen
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