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Vedr. høring om utbygging av NordNorgebanen.
Jeg ser det er sendt ut på høring om utbygging av NordNorgebanen. Som beboer i
NordNorge og samfunnsengasjert, vil jeg peke på en løsning som er bærekraftig, billig,
energieffektiv og sikker, også mtp dyrepåkjørsler. Direktoratet har kanhende allerede
sett på Skyway Technologies Rail Sky Way sin transportløsning. Selskapet har utviklet til
nå 19 forskjellige vogner (vehicles) til forskjellige formål; persontransport og cargo. Jeg
vil be om at representanter fra jernbanedirektoratet besøker Skyways Eco-park i Marijna
Gorka i Minsk, Hviterussland, og ser med egne øyne på denne løsningen, før det fattes et
vedtak om bygging. Med Skyway sin løsning kan milliarder spares, mange dyreliv kan
spares, man forurenser minimalt, og det blir iflg Skyway billigere å bygge og å reise.
Min kjennskap til selskapet er som investor i bærekraftig og miljøvennlig industri.
Skyway er utviklingsmessig i fase 13 av 15 og har fått en rekke godkjenninger på sitt
utstyr. De er vel ikke klare til å levere pr i dag, men blir det om en tid. Skyway
finansierer ca 28 % av totalfinansieringen som MLM. Tanken med dette er å fordele
fremtidige inntekter på mange og ikke bare noen få eiere. Dårlig rykte på MLM, gjelder
ikke her, da det er reelle verdier som ligger til grunn for det man investerer i, og er
ingen såkalt pyramide. Skyway har aldri vært annet enn stuerein i alle henseender. De
har i de 4 årene jeg har investert, vist seg å være pålitelige og holder det de lover. De er
meget seriøse.
Som ydmyk medborger med et lite kunnskapsnivå om komplisert transport, kan jeg bare
peke på denne løsningen for dere og be dere om å se videoen nedenfor og gjøre egne
vurderinger basert på informasjon dere selv innhenter og som er relevant. Youtube har
også flere presentasjoner om Skyway.
Skyways slagord er: "Build Skyway, save the planet!"
https://www.youtube.com/watch?v=7FpRQnBM9a0
Med vennlig hilsen
Ewy Anette Korsnes

