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Åsa berättade, på samhällsföreningens årsmöte, om den sanering St1, fd Shell, ålagts att göra av
Miljö/Byggnadsnämnden, och som enligt beslut ska vara avslutad senast 2 september 2016. Hon meddelade att
hon inte orkar längre utan lägger ner i juni. Liselott Broberg, kommunalråd, som gästade årsmötet, och
mötesdeltagarna gav styrelsen i uppdrag att omedelbart, och tillsammans med Grebbestad Prinsarna, begära
ett möte med tjänstemän och politiker i Miljö /Byggnadsnämnden för att informera sig och söka en annan
lösning än att macken skall vara stängd och väg 163 delvis avstängd under årets viktigaste månad för GULF,
Grebbestads företagare, allmänhet och besökare. Ett otänkbart senario!
Ärendet gäller inte bara nuvarande ägare av macken utan hotar också en långsiktig drift av bensinstationen,
som ses som en viktig samlingspunkt för samhällets trivsel, nytta och service.
Styrelsen/Prinsarna fick bra gensvar från kommunen och inbjöds genast till ett möte med tjänsteman, politiker
och kommunchef, där den uppkomna situationen diskuterades. Samförstånd uppnåddes, att saneringen inte
kan ske sommartid. Efter detta har St1 haft möte med kommunen, och planerar nu att göra saneringen under
september+oktober 2016. Åsa informerades direkt efter mötet av Miljö/Byggnads ordförande och
kommunchefen och känner sig nu motiverad att fortsätta driva macken tills hon hittar en som vill överta
rörelsen.
Styrelsen/Prinsarna inbjöds senare till ett uppföljningsmöte där konsensus var att denna lösning är det bästa
för nuvarande och framtida ägare och för Grebbestads fortsatta utveckling.
Saneringen kommer att ske efter spontning vid vägbanken för att hindra att schaktgropen rasar ihop under
saneringsarbetet. Ett temporärt reningsverk kommer att sättas upp för att rena vattnet i gropen vid
grävningen och tonvis av jord fraktas bort till säkert omhändertagande.
Efter saneringen kommer kontroll att göras under några år av jorden på andra sidan vägen för att säkra att den
marken är tjänlig och inget nytt läckage skett. Ansvaret för eventuell åtgärd i det läget är fortsatt St1, fd SHELL,
och inte ägaren av macken. Däremot måste nuvarande och/eller framtida ägare göra miljoninvesteringen i den
nya anläggningen och pumparna.
Kommunen har lovat hålla samhällsföreningen informerad om förändringar sker i den liggande planen.
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