Öppet Brev till AVEBE Stadex
Nätverket för en Giftfri Stadsmiljö består av en bred samling människor.
Problematiken kring begränsningarna i området och de närboendes avsaknad av
vetskap uppmärksammades redan för tio år sedan. Nu är vi många fler som är
informerade och nätverket består idag av hundratals närboende, fackföreningar,
miljöorganisationer och lokala föreningar.
Vår kampanj är inte riktad mot ert företag som sådan utan mot ert användande av det
giftiga ämnet propylenoxid. Er verksamhet utsätter således idagsläget tusentals
människor för onödiga och helt oacceptabla risker.
I dagens samhälle är arbetet för en hållbar samhällsutveckling av största vikt på alla
plan. Miljöfrågorna är i fokus både på global som lokal nivå och vi måste alla ta vårt
ansvar och hjälpas åt för att skapa ett mer miljövänligt samhälle både för människa
och natur.
Vi vill hitta en konstruktiv lösning som möjliggör en hälsosam och säker miljö för
människor som bor och vistas i området. Vi vill gärna diskutera detta och om möjligt
försöka lösa detta i samverkan med er.
Vi vill att ni ökar ansträngningarna för att hitta ett mindre farligt ämne som kan
ersätta propylenoxiden. Eller alternativt ställer om produktionen till vanlig stärkelse
eller andra produkter där man inte använder giftiga och farliga ämnen. Genom att
använda all den kompetens som finns i företaget kan man säkert hitta lösningar för att
tillverka en miljövänlig produkt och därmed även gå i fronten för en mer hållbar
livsmedelsproduktion. Ni har en möjlighet att vara en del av lösningen, en lösning
som alla vinner på.
Vill ni inte diskutera konstruktiva lösningar med oss, så kommer vi att fortsätta kräva
att politiker och myndigheter agerar för att sätta medborgarnas säkerhet i första hand.
Det är upp till oss alla att ta vårt ansvar för att skapa en säker och hälsosam närmiljö!
Nätverket för en giftfri stadsmiljö

