Diskussioner från VA Stormötet i Kommunhuset i Munktorp 2017-02-05
Vi var ca 100 personer som träffades på mötet.
På måndagen gick vi över 1500 besök på hemsidan sedan start, och i söndags var det 600 visningar på vår
facebook sida.
Punkter som togs upp av de närvarande med strategigruppens medlemmar i slutet på mötet.
Anders Björkroths grupp
1. Jobba vidare med alternativa lösningar och ta upp en dialog med kommunen
2. Ta upp en dialog med kommunen generellt, info är viktigt!
3. Sprid information och bilda opinion
4. Förankra gruppen genom att bilda förening med styrelse stadgar etc. Ger mer kraft i fortsatt arbete!
Lars-Göran Carlssons grupp.
1. Diskutera alternativa lösningar med kommunen.
2. Organisera intressentgruppen som en inregistrerad föreningen för att få mer struktur, mandat och
finansiering
3.

Ulf Knutssons grupp (Stäuddarna)
1. Alternativa lösningar med minireningsverk
2. Att rena sjövatten till dricksvatten från Mälaren. De 25 000kr som nämndes låter inte som att det
skulle kunna täcka hela kostnaden för att lösa dricksvatten problemet. En mera komplett
uppskattning bör tas fram.
3. Träffa kommunen och diskutera alternativa lösningar.
4. Jobba vidare med Opinionsbildning.
Hans-Erik Carlssons grupp
1. Den här informationen borde ha kommit från kommunen!
2. Jag hade ingen aning om att konsekvenserna var det som beskrivits här ikväll.
3. Hur kan kommunen göra på detta sätt. Är det överhuvudtaget lagligt att bete sig på det här sättet
4. Mycket bra information i dag.
5. Vad kan göra? (skickade med en allmän uppmaning är att bidra till opinion genom kontakt med
ansvariga politiker, tjänstemän, media etc).
Några förslag om fortsatta aktiviteter framkom inte utan det var mer frustation och ilska som bubblade
fram.
Anders Segerbergs grupp
Jag hade en diskussion med folk från Stäudd. De har känt att kommunen döljer sin agenda sen lång tid
tillbaka även vid möten med deras representanter. En obehagskänsla. Min kommentar: Jag har stött på
den repliken tidigare vid flera telsamtal.
De på Stäudd har känt att de inte fått göra egna lösningar utan hindrats av kommunen. Varför får vi
hellre skita ner och använda tillfälliga urdåliga lösningar, än att göra ett eget jobb och göra det
ordentligt påpekade de.

Mail efter mötet
1. Jag vill rikta ett stort tack till er alla som arbetat med vår gemensamma angelägenhet. Hjärnan
kopplades på när jag kom hem och insåg mitt misstag att inte rest mig upp och tackat er officiellt,
men har mycket i skallen just nu. STORT TACK TILL ER ALLA OCH JAG TROR ATT ALLA
INSTÄMMER! Vad skulle vi göra utan er?
2.

Jag vill tacka er för ett fint arbete så här långt och för ett mycket bra, informativt och väl genomfört
möte idag!

3.

Tack för igår, helt klart så bidrog vi till att väcka folks medvetenhet om detta tokeri.
Förhoppningsvis så sprids det nu vidare till föreningsmedlemmar och grannar.

4.

Bra möte i söndags. Ni hade ordnat det så alla förstod allvaret med kommunens agerande. Hoppas
att det kan hända något med överklagandet....

5.

Kommunen har bakbundit oss i drygt 10 år.
Det gör ju att man lever med en oro över att vårt system ska bli i dåligt skick vilket kan leda till att
vi bidrar till försämring i marken på området fast vi egentligen vill hålla det i skick.
Jag kan inte förstå hur kommunen kan förbjuda oss att underhålla det system som finns även om
detta projekt pågår.
Det blir motsägelsefullt. Bryr man sig om miljön bör man ju tillåta oss boende att sköta om våra
system för miljöns skull. Jag förstår att de inte beviljar nya system men vi som redan har, borde ju
som sagt få underhålla det. Attityden har varit väldigt speciell från kommunen, en slags
missunsamhet och tjurig stil. Det gör ju att man blir orolig för vad de kan ta sig till.
Även jag vill tacka för ert gedigna arbete. Jag hoppas bara att vi kan få gehör då det är många tunga
argument som man vill ha svar på. Ett "jag litar på tjänstemännen" som vår kommunstyrelse
ordförande viftar bort frågor med som svar kan inte vara acceptabelt från högre ort!?
Var finns riskanalyser genomförda av "tjänstemännen" i så fall? Man måste ju någon gång få
riktiga/utförliga svar som kommuninvånare. Dels för att känna trygghet med aktuell lösning om den
kommer att bli slutgiltig, samt att kommunen måste visa mer respekt för oss som invånare."

