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Jag bor i Ava. Min fastighet Ava 7:1 ligger precis där skogsbilväg möter Riks 13 i 
Ava, alltså längs den väg där bergtäktens till- och utfart planeras. Det blir mycket 
bullerstörningar både av sprängning och krossverk samt av lastbilstransporter nära 
mitt hus året om. 
 
Mitt fritidshus ligger vid Svartsjöns norra ände, bara en kilometer från Vinsjöberget. 
Att buller från bergtäkten kommer att påverka den rofyllda platsen står klart. Både 
vinter som sommartid kommer fritidshuset att störas på obegränsad tid framöver om 
tillståndet går igenom. 
 
Vi är många i Ava som tar vårt hushållsvatten från Svartsjön via Svartsjöbäcken. Vi 
har ett gemensamt reningsverk nedströms bäcken. Från reningsverket ligger 
vattenledningen i Svartsjövägen. Den korsar vägbanan tre gånger och löper nergrävd 
längs med vägen ända ner till Riks 13. 
 
För att kunna åka upp till Vinsjöberget från Ava måste man alltså köra över ledningen 
tre gånger. Belastningen från tunga fordon kan förstöra ledningen och äventyra ca 50 
hushålls vattenförsörjning. Vintertid brukar vi inte ploga Svartsjövägen på grund av 
att tjälen inte ska gå så djupt att vattenledningen fryser. 
 
I Vinan (Vinsjöns avrinningsbäck) har kommunen en kalkstation som hittills kostat 
flera miljoner. Varje år har hittills tagits prover på vattnet från Vinsjön. Kommer en 
bergtäkt i sjöns absoluta närhet innebär det att sediment kommer ut i vattnet. 
Kommunens satsning att få lämpligt ph-värde i bäcken blir tillintetgjort. Även Vinan 
måste passeras för att komma till den planerade bergtäkten. 
 
Jag vet inte hur transporten av bergkross kommer att ske genom min by Ava. Den 
kortaste vägen från Riks 13 och till E4 är grusvägen strax söder om mitt bostadshus. 
Den vägen är inte gjord för tunga transporter. Kanske är tanken att köra söderut 
längs Riks13 bort till korsningen med E4. Då måste hela Ava passeras (knappt 3 km) 
med tunga transporter med buller och avgaser som följd. Åt andra hållet kan det bli 
svårt att passera över broar som inte klarar tunga laster. 
 
Anders Jonsson har inte varit i kontakt med oss Avabor angående bergtäkten han 
planerar. Vi i föreningen som äger Svartsjövägen, som han planerar att använda, har 
aldrig blivit tillfrågade eller informerade om hans planer. Han äger ingen del i 
Svartsjövägen. 
 
Både mitt bostadshus, fritidshus och Svartsjövägen kommer att påverkas väldigt 
negativt av bergtäkten. Jag motsätter mej att tillstånd ges till bergtäkt på 
Vinsjöberget. 
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