13MARS 2010 MALMÖ
Jag vill att alla människor leva bra.
Vi är här idag att säga till kommun ansvariga & politiker att så för så
möjligt flytta ut fabriken Stadex och andra farliga företagen som ligger i
boende område.
Vi vill att vår barn och familj leva utan stress av gift.
Den ämne som Stadex använder är Cancer framkallande, och livs farlig
( PROPYLENOXID)
Sådana fabriker bör inte vara kvar i område som förskola och skolan
ligger.
Om de har varit 50 år det betyder inte att ska vara 50 år till.
Om staden har haft misstag och ge fabriken tillsvidare tillstånd betyder
inte, vår barn och familj få straff av sjukdom, på grund av deras misstag.
Vi vill att Länsstyrelse och Hälsovård organisationer ta det på allvar.
Det är dålig still att fabriken stadex blonda av demokratisk och vägra att
dela information till boende område vi förväntar inte att moderna
samhälle ska vara så.
Jag själv bode på Rosen gård och pratade med många som bor på område
angående information, ingen få information av Stadex.
Rädningtjänst och Länsstyrelsen bör tar sitt ansvar och sätta människors
liv & hälsa framför privata gift bärande industri som har vinst intressen.
Det helt oacceptabel att sådana fabriken vara kvar på boende område.

Imårse läste jag sydsvenska som Yvonne Jönsson (KD) har sagt bygga
flera bostad , och hon nämnde om Norra Grängesbergs gatan och lön gatan

hon sa att vi kan bygga på vindar och kan bygga på högst, jo det är bra
förslag att bygga på rimlig hyra men jag tycker att innan politiker ge
förslag på sådana område bättre flytta ut giftindustri fabriken först.
Stakars folk de vill ha en tak över huvudet, kvittar var, men vem har ansvar
på det politiker som folk har rostat på och förväntar att få giftfristad.
Jag fråga alla politiker och kommunansvariga :
Det räcker inte med mögel och fukt och kackerlackor?
Varför ska barn och familjer som bor på sådana område som Rosen gård
Lindringen,sved ska leva så?
Vi dilllåter inte att barn och familj leva så. Vi vill inte att pengar ska värde
än människor.

EFTER SOM JAG ÄR STERATEGISK HÄLSO KONSUT KAN
INTE ACCEPTERA ATT BARN,UNGDOMMAR OCH FAMILJE
SKA LEVA SÅ NÄRHETEN AV EN FARLIG BAFRIK.
IDAG PRATAR VI MYCKET OM HÄLSA ATT FOLK SKA MÅ BRA MEN
MÅ BRA ÄR MER ÄN GRÖNSAKER OCH TALRIKMODELLEN OCH
MOTION.

V i vill giftristad .Tack för mig

