Till fastighetsägare, föreningar och samfälligheter

som sitter i samma båt vad gäller tvångsanslutning till kommunalt VA
Vi kan tyvärr konstatera att inga företrädare för oss fastighetsägare finns med i den av
regeringen och bostadsminister Peter Eriksson tillsatta utredningen av Lagen om allmänna
vattentjänster, vilket är mycket olyckligt.
Vi har därför författat bifogade skrivelse till utredaren för att belysa aspekter på LAV ur vårt
perspektiv.
Vi har varit noga med att ta upp generella aspekter som rör alla oss fastighetsägare runt om
i landet som bor i områden som förklarats vara kommunala verksamhetsområden, och där
kommunen/länsstyrelsen vill bygga ut kommunalt VA. Vi har alltså undvikit att gå in på lokala
förhållanden som rör just oss i ett antal områden längs den s.k. Norra Mälarstranden i
Köpings kommun, dvs fritidshusområdena på Stäudd och Dåvö.
Om ni kommer på någon ytterligare generell aspekt som vi har glömt, ber vi er skicka en
kommentar och förslag till formulering.
Däremot tänker vi oss att alla som vill skriva under jämte oss kan lämna en särskild bilaga
som illustrerar just deras lokala villkor. Den bör formuleras på max en A4, som vi sedan
bilägger skrivelsen till utredaren.
Alltså - ni som vill skriva under skrivelsen meddelar oss hur underskriften ska formuleras och
skickar en bilaga om er specifika situation om ni så vill.
Vänliga hälsningar
Intressegruppen för fastighetsägare längs Norra Mälarstranden (som företräder cirka 170
fastighetsägare i berörda områden i Köpings kommun)
genom
Anders Björkroth, Lars - Göran Carlsson, Barbro Holmqvist, Nicholas Ryderås,
Anders Segerberg

Detta brev är skickat till:
Rolf Almstedt, Holen/Orsa
Tord Söderberg, Tofsö/Trosa
Kent Leonardsson, Torrbo/Smedjebacken
Peter Ridderstolpe, Torrbo/Smedjebacken samt sakkunnig genom WRS
Mats Byström, Nössemark/Dals Ed
Lasse Bergman, Bränntorp/Finnspång
Kjell Edholm, Sörfjärden/Nordanstig
Carl Lindström, Kalvfjärden/Tyresö
Kicki Arnheim, Tyresö
Mats Birkestedt, Tyresö
Hans Lönn, Nacka/Älgö
Leif Berglund, Umeå
Anders Solvarm, Brålanda/Vänersborg

Därtill som info till:
Anna Werner, Villaägarna
Johan Åsard, TV4 Kalla fakta
Göran Berglund, tidningen Land
Anders Brage, Bärgslagsbladet
Michaela Ericsen, Magasin 24
Anders Borgö /Resume
Caroline Szyber KD/Riksdagen
Vet ni flera områden som ni önskar skall vara med i skrivelsen och har kontakter dit,
kontakta undertecknad.

Samtidigt passar jag på att bjuda in er till en träff i Smedjebacken den lördagen den 7
oktober, med eventuell fortsättning söndagen den 8 oktober.
Detta för att diskutera skrivelsen, vilka mål vi har, hur vi får spridning på vårt budskap, hur vi
kan arbeta tillsammans som lobbygrupp för att påverka politiker, myndigheter och
tjänstemän så att inte kommunerna enbart väljer storskaliga reningsverkslösningar för
landsbygden. Det finns andra sätt att ta hand om avloppen som är minst lika bra men som
kostar bråkdelar av de kommunala lösningarna.
Vi träffas 11:00 på Torrbo Stimmerbo Bygdegård, Stimmerbovägen 6,
777 90  Smedjebacken.
Agenda
11-12 Samling
12-13 Lunch för den som så önskar på Barken konferens
13-18 Diskussion enligt ovan. Fika kommer att kunna ordnas.
18-  Middag för den som önskar.
Ifall några önskar fortsätta diskussionerna nästa dag finns övernattningsmöjligheter, t.ex. på
Barken konferens, eller om ni så önskar i hembygdsgårdens lokaler, men då under primitiva
former på liggunderlag och med sovsäck. Möjligheter till att ordna egen frukost finns i
bygdegården.
Hur vi lägger upp den dagen kan vi ta upp då vi träffas.
I fall du önskar komma, kontakta undertecknad senast må 2 okt, så att vi vet ungefär hur
många vi blir. Kontakta mig gärna även om annat om va.
Anders Segerberg
070 530 9393
anders@segerberg.me
http://norrmalarstrand.com/

