Frågor för stormötet 23 maj 2017
Samråd / Omvärld/
Vad betyder demokrati för Köpings kommun
●

Varför vill kommunen inte diskutera med oss inblandade direkt för att nå en lösning
som de allra flesta kan leva med.

●

Hur ser kommunen på hur andra kommuner i landet agerat i liknande
frågeställningar.

●

Enkäten. Vi svarade nej på den direkta frågan om vi ville ha kommunalt va eller ej.
Skulle vi då ha förstått att om vi inte svarar att ja, att då blir vi påtvingade kommunalt
, och då blir det betydligt dyrare, än om vi gjort det själva.

●

Till det stormöte som nu är, skickades kallelse till de som var med i samråden 2010.
Finns inga senare kontakter på alla områden?

●

Elizabeth svarar i inbjudan till stormötet att alla föreningar + markägare utmed Norr
Mälarstrand är inbjudna. Inbjudans kvalitet hänger på strategigruppen eller ev
stugföreningars välvilja. Många markägare och har inte fått en inbjudan. (Tvivlar på
att Säfström, Forsling, mfl. har fått det heller, jag pratade med Forsling igår (stor
skogs och sjöägare utan stuga) och han tyckte det var bedrövligt när det kommer till
info sedan start.)

●

Elin har svarat att det fortlöpande förts diskussioner med områdena och att hon har
förlitat sig på att dessa förmedlar till alla på Norr Mälarstrand. Så har inte gjort, trots
att frågan berör människors ekonomi kraftigt, många tvingas flytta. Varför har
kommunen inte försäkrat sig om att informera samtliga?

●

Först Elizabthes mejl till Lars-Göran där hon påstår att samtliga fastighetsägare i eller
utanför en förening är informerade om mötet, det är nonsens jag har mejlat dom fem
markägare jag har koll på och det är endast Roland i Sandviken som har en
inbjudan. Med mig och Kent så är vi 1 av 7 som är informerad....
Med andra ord är det ett "icke existerande möte" som min granne som är jurist
uttryckte sig i går han var för övrigt helt oinformerad om både möte och att han nu
ska få en pumpstation med 4 teknikinstallationer på sin tomt/äng nedanför huset.
(Han blev milt uttryckt upprörd när han insåg hur kommunen jobbar och tänker nu
agera.)

●

Mail till Elin Granberg från Nicholas 22 maj.
Inför mötet Tisdag den 23/5 om VA för Norrmälarstrand kan det vara bra att klargöra
frågan om dialog och samverkan.
Vi har fått höra vid ett antal tillfällen om att Köpings kommun har haft en dialog och
samverkan med föreningarna längs Norrmälarstrand inför beslutet i fullmäktige i
November 2016.
Det stämmer, så till vida att vi hade en bra dialog mellan 2010 fram till mitten av
2012. Nedan finner du det sista livstecknet vi hade från Köpings kommun i juni 2012.
Under hela fyra år har det varit helt tyst fram till att vi fick broschyren sommaren 2016
jag talar då för Stäudds Samfällighetsförening.
Därefter togs beslutet i fullmäktige utan någon som helst dialog med oss.
Problemet då var att kostnaden blev för hög och osäkerheter med att bygga det
lokala ledningsnätet genom en bergig natur.
I mailet nedan nämner du att kommunen skulle titta på billigare lösningar.
Istället återkommer ni med en chockhöjning av anslutningsavgiften mycket långt över
den kostnad vi då kalkylerade med.

●

Vid flera tillfällen på stormötet framhölls att de beslut som nu är tagna angånde
kommunalt vatten är tagna i ett enat fullmäktige och i sann demokratisk anda. Om nu
de som skall betala investeringentill stor del inte känner sig delaktiga och
informerade, hur förklarar ni då att detta skett enligt västerlandets normer för
demokrati?)

