Från: Björn Mildh
Skickat: den 10 december 2014 12:59
Till: Tommy.Nilsson@sveaskog.se; Ann.Eklund@sveaskog.se; Johan.Ekenstedt@sveaskog.se; LarsGoran.Ek@sveaskog.se; Anette.Nordlund@Sveaskog.se; Roger.S.Johansson@sveaskog.se
Ämne: Sveaskogs skogsbruk. Avsnitt XVII. Skarpljugarn. NY PÅMINNELSE.
Bästa Tommy
Varken dina medarbetare i norr eller någon annan i Sveaskog har ännu svarat på ställda frågor om
Sveaskogs 8 km långa ”totalsågning” längs skogsbilvägen vid Skarpljugarn i Piteå kommun. Se breven
nedan.
Bildalbum; (klicka på länken och vänta några sekunder, klicka på ”här”. Öppna sedan albumet).
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogsVirkesbrist?authuser=0&feat=directlin
k
Området kring Skarpljugarn - även längs skogsbilvägen - är dessutom av betydande botaniskt värde. Se
Norrbottens Flora, del 1 och 2.
Sveaskog fick frågorna om ingreppet den 27.10.2014 och en påminnelse den 16.11. men tiger fortsatt.
Återigen; en statlig myndighet har att skyndsamt besvara inkommande brev. Samma regel torde gälla
också för det helstatliga skogsbolaget Sveaskog. Särskilt som ni offentligt även har gett en debattgaranti
(21.1.2013) och du själv som chef för Sveaskogs Marknadsområde Nord gärna talar om öppenhet,
senast i en debattartikel den 1.12.
Ser fram emot Sveaskogs skriftliga svar på ställda frågor inom en vecka, inte ett nytt möte för varje fråga.
Svaret skall gå till samtliga intressenter i enlighet med den utlovade öppenheten och debattgarantin.
Med vänlig hälsning, Björn Mildh

Från: Björn Mildh
Skickat: den 12 december 2014 06:54
Till: Tommy.Nilsson@sveaskog.se; Ann.Eklund@sveaskog.se; Johan.Ekenstedt@sveaskog.se; LarsGoran.Ek@sveaskog.se; Anette.Nordlund@Sveaskog.se; Roger.S.Johansson@sveaskog.se
Ämne: Sveaskogs ord och handlingar
Bästa Tommy
Det är trist att du som chef för Sveaskogs Marknadsområde Nord inte själv ens får svara på ställda frågor
och ännu mindre praktisera den öppenhet du så gärna talar om. Det har bolagets talesperson Herman
Sundqvist bestämt.
Endast jag skall få hans svar. Alla övriga intressenter skall hållas utanför.
Den här gången gäller det Sveaskogs ”totalsågning” vid Skarpljugarn:
https://picasaweb.google.com/115467274551391163472/SveaskogsVirkesbrist?authuser=0&feat=directlin
k
Sveaskogs löften om öppenhet och debattgaranti är uppenbart bara till intet förpliktande prat.
Bästa Sveaskog; ord och handlingar kan inte vara olika saker.
Med vänlig hälsning, Björn Mildh

