
Medlemsbrev 2 våren 2020 
Bästa Pro Ingå medlemmar! 

Du gissar säkert att mitt ärende gäller hur korona virusetförorsakarändringar i vår 
verksamhet. Vårens allmänna möte var planerat att hållas i april och allt är förberett för detta, 
men mötesförbudet flyttar detta möte tillokänd framtid.Då den säkert blir av någon dag, så 
skickar vi i god tid en kallelse. Tills dess håller friska! 

Under vintern och början av våren har Pro Ingås styrelse gjort flera uttalanden angående de 
föreslagna utkasten till Rudus anhållan om miljötillstånd och detaljplaneändring. Om de 
förverkligades skulle de ge Rudus lov att bryta sten i nya bergsområden kanske i tiotal år i 
framåt. Ifrågavarande lov-och detaljplaneändringar gällde först Grävlingsbergets bergområde 
och stenkrosstiderpåtio år. Uttalandet kan ni läsa på vår hemsida på finska under 
”lausuntoja”. 

STL informerade i slutet av mars om en investering värd 40miljoner på Ingå Shipingings 
område i Joddböle. Deras målsättning är att bygga en terminal för förnybart bränslei 
hamnområdet och en ny kaj för tankfartygen. Detta projekt torde betyda , att Rudus inte 
längre kan krossa sten från början av 2023 då dennanya investering borde vara klar. 

Pro Ingås styrelse har vid vårt distansmöte den 18.3.2020 beslutat att sätta igång planeringen 
av konditionstrappor i Ingå. Vi har föreslagit platsen uppför berget bakom Galleria Karajas 
parkeringsplats. Inledningsvis har vi kommit överens med Ingå kommun, som har presenterat 
saken för församlingen som äger berget. Ingå församling har varit positivt inställd till att 
bygga konditionstrappor. Projektet förverkligas av Pro Ingå på samma sätt som hundparken 
år 2017. Tillsvidare har Pro Ingå avtalat om planeringsarbetetmed Nalle Grönberg. 
Sträckningen märks ut med snören som syns från Karajas parkeringsplats. 

Pro Ingås styrelse önskar er hälsa och en trevlig vår. Vi återkommer då detta virus lättar påsitt 
grepp om jordklotet. 

Jorma Viita 
Pro Ingå rf Pro Inkoo ry 
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http://www.proinga.fi/fi/lausuntoja/
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