2018-02-22, Info till Norrrmälarstrand
Sammanfattning av läget efter strategigruppsmöte 2018-02-11.

Frågor om KÖPING och norra mälarstranden
Placering pumpstationer blir diffusa områden
I Köpings kommuns svar till Mark och Miljödomstolen så har man inte kommit överens med
markägarna om placeringen av pumpstationerna, så kartorna visar nu inte en exakt
placering utan ett diffust område för var stationerna skall placeras.

Kommunen projektering.
Se köpings hemsida, vad händer nu.
Arbetet fortsätter, bl a skall kommunen och Sweco besöka områdena för att filma för
projektarbetet. Möter du dem så berätta vad du tycker om deras aktiviteter.
Kommunen ansöker vidare om att bedriva vattenverksamhet: Se särskilt. längst ned på
sidan “Komplettering av ansökan om tillstånd till vattenverksamhet”

Kommunen fortsätter som om inget hade hänt och använder miljoner för
projekteringen.
Detta är anmärkningsvärt, och ett medvetet avsteg i att inte riskera medborgarnas
skattepengar, vilket man gör ifall domstolarna dömmer till att Köping ej får bygga valedningen eller att besluten om ledningsnätet är baserat på ogrundade skäl.
Stämma kommunen?
Beslutet om att fortsätta projektet trots överklagningar, och avsaknad av domstolsbeslut, har
tagits av några tjänstemän och politiker utan att protokoll förts eller att offentligt beslut tagits.
Köpings kommun anser inte att några särskilda skäl föreligger.
Skrivelser till Köpings kommun
Se till att brev som skall till en viss person, adresseras med Köpings kommun, attention
personnamn. Ifall så görs, får brevet ett diarienummer. Brevet blir inte diariefört ifall det
skickas direkt till personen.
Köping går ekonomiskt back.
Anmärkningsvärt är att söker man på "underskott" på köping så är det samma visa varje år
bakåt så långt man ser, ett konstant underskott alltså.
Se artikel i Bärsgslagsbladet, 18 miljoner försvann i ”bottenlöst hål” – politiker misstänker
friserade siffror.
Muddringen kostar ytterligare 238 miljoner, tidigare lite mer än 100 miljoner.
Samtidigt som kommunen ständigt går med förlust, investerar man 238 miljoner i en
muddring av hamnen . Det var lite över 100 miljoner kronor för några år sedan.
(Kommer vårt va projekt att stiga lika mycket i kostnader?)

Enl kommunen kommer en djupare hamn främja näringslivet och minska miljöbelastningen
genom att fartygen kan bli större och ta över mer av transporterna. (In till Köpings hamn
anländer varje vecka 4-5 fartyg idag, varav några specialfartyg). Konsekvensen av
muddringen är en försämrad vattenstatus till långt in på 2020 talet.
Tomtstorlekar fastställs av kommunen. Juridiskt hållbart?
Tekniska kontoret fastställer storleken av Dåvö gårds arrendetomter och för Bergudden,
utgående ifrån flygbilder. Någon lantmäteriförättning har inte gjorts.
Kan kommunen debitera fastighetsägare för dessa ej officiella tomstorlekar?
Är det juridiskt hållbart?
Finansieringshjälp av kommunen
Kommunen har vid flera tillfällen ombetts att återkomma med svar på hur finansiering skall
ske för att inga skall tvingas ifrån sina hem. Ytterligare en gång har vi fått svaret att de håller
på med frågan. Har de någon som helst lust att hjälpa till?
Det duger inte med det tillägg som man gjorde efter fullmäktigemötet i nov 2016, då man
insåg att finansieringen måste kommunen bidraga med. Detta till 2% över referensräntan
och med rak amortering under 10 år. Med de kostnaderna som blir av sådana lån tvingas
folk sälja sina hem och stugor och fly härifrån. Det finns vissa kommuner i Skåne som hjälpt
fastighetsägare som inte fått banklån, att låna av kommunen till 4% ränta! Ocker.
(På ett lån på 500 000 kr , med 2% ränta kostar första betalningen: 830 kr/mån och 4100
kr/mån i amortering. Därtill förbrukningsavgift på ca 500 kr/månad.). En hyreshöjning på
5500 kr. (Därifrån skall dras nuvarande avgift för slamtömningen, ca 250 kr/mån.).
Jag vet att det är många som befinner sig i Gerd situation, hon som var med i Kalla fakta.
Hon fördrivs ifrån sitt hem för att kommunen senare vill ha in va avgifter. Hon klarar inte
investeringen, och att bo bo där hon nu bor är hennes liv och glädje.
Skriv till mig, anders@segerberg.me och berätta om vad du känner för va projektet. .
Ledningsrätter
Kommunen fortsätter kontakta markägare för att diskutera ledningsrätter. En del markägare
har tvärvägrat att diskutera med kommunen, och många har successivt fått en liten bit i taget
om ledningars och pumpstationers placeringar och storlek och var bräddavlopp ute i Mälaren
skall placeras.
Bergudden
Berguddens ekonomiska förening hade en extrastämma den 18/2, där va frågan
diskuterades.
Före mötet skickades några frågor till kommunen som också besvarades.
- Vad va anslutningen till slut skall kosta, vill man i dagsläget inte svara på. Det får
fullmäktige senare bestämma.
- Den hjälp till kostnader som kommunen kan hjälpa till med är också specificerad, det
är lagkravet på 10 år och 2% ränta över diskontot.
Mötet beslöt att inte välja något av de alternativ kommunen givit.

Diskussion med ledande politiker.
En av de ledande politikerna i Köpings kommun blev intervjuad om hur han såg på va
dragningen till norra mälarstranden.
Frågor och svar enl minnesanteckningar, se nedan:

●

Kan något förändra va planerna:
Nej, det finns inga planer på att ändra beslutet om va, ifall man inte får avslag i MoM.

●

Många behöver sälja eftersom de inte klarar kostnaderna:
Jurister tittar på detta. (Anm: Anders Björkroth har upprepade gånger bett om ett svar
av kommunen, men inget svar har erhållits).

●

Varför skall vi som bor där betala allt:
Dessa kostnader skall inte belasta Köpingsborna, det skulle aldrig hyresgästerna
acceptera.

●

Är det inte så att VA-utbyggnaden gynnar de som vill ha detta och som har god
ekonomi, och missgynnar de som som inte har lika gott om pengar, dvs de som ert
parti säger sig företräda?
Den konsekvensen får vi ta.

●

Kan vi påverka:
Nej.

Är det en sommarstugebebyggelse man vill ha kvar? Nej.
Kommunens planer sedan ett decennium tillbaka, är att tillåta permanent bebyggelse på
våra områden, beslut 2012, och ordna va försörjningen enl den plan som togs 2012 och
reviderades 2014.
Det var den planen och den kalendern som presenterades i samband vid kommunens
stormöte i maj. Det var då vi försökte ställa frågor till politikerna, men fick inga svar så
situationen var ganska upprörd många gånger. Reportern från Bärgslagsbladet skrev som
rubrik till reportaget “Många frågor, inga svar”, se reportage 25 maj.
Elizabeth Salomonsson (S) sammanfattade mötet med att besluten var tagna i “Sann
demokratisk anda och av ett enat fullmäktige”. Demokrati kan se ut på många sätt!
Christer Norling, Teknisk chef Köpings kommun ger svar på varför fritidsboendena skall
anslutas till det kommunala va nätet. Detta gör man i en insändare i Bärgslagsbladet. Se
länken: Det är bra med åretsruntbostäder.
Så här blev en av reaktionerna på denna insändare:
bblat-varfor-skall-boende-betala-galenskapen.
(Mina funderingar: Konsekvensen av de höga anslutningsavgifterna och därefter årliga
förbrukningstaxor blir att kommunen byter ut nuvarande människor i området till andra.
Social swaping eller gentryfiering kallas detta. Som det nu görs, är det av värsta sorten, vi
skall betala för all infrastruktur, därefter skall andra överta områdena. När kommunen
ändock är på gång, kan vi ju betala för fjärrvärmeanslutning och en spårvägslinje hit? För
bättre vägar för mer biltrafik kan ju inte vara önskan i alla fall, så det slipper vi nog betala.
Cykelbana till köping kanske istället, bidrag till elcykel kan vi ju få. Sådana projekt har ju lika
stor betydelse för miljön som nuvarande projekt.
Konsekvensen av att människor tvingas flytta eller går i konkurs, rycker man axlarna åt, “det
är konsekvenser vi får ta” säger en av kommunens ledande politiker. Vem får ta
konsekvensen- ja inte är det politikern, utan som vanligt, fattigt folk. )
I samband med fullmäktigebeslutet nov 2016 och ett verksamhetsområde för norr

mälarstrand, så ju Elizabeth Salomonsson att det gick ju bra i Sundänge, fritidshusområdet
norr om Köping. Detta trots att 30%av husen bytte ägare. Det blev ju inga stora
demonstrationer, bilbränder eller politikerhot, så visst gick det ju bra.
Men skall vi ha ett sådant samhälle?
Vad gör vi nu- förslag och beslutade åtgärder.
●

Brev till samtliga riksdagsmän
Vi har skrivit brev till samtliga riksdagsmänn, och begärt svar på hur de ser på vår
situation, och för liknande fall runt om i hela landet.
Pga att enbart 1 riksdagsman (M) svarat (hon förstår oss fullständigt och anser det
som sker helt felaktigt)t, så kommer vi att skicka en påminnelse om svar via
partisekreterarna.
Vi skickade brev till partiledarna förra året, men enbart (S) svarade. De svarade att
en utredning pågår.
Tyresö/Kalvfjärden frågade också riksdagspolitikerna, Detta är deras svar då.
Carolina Skoog anförde vid interpellationsdebatten i dec 2017, att 250 000 enskilda
avlopp står för så stort tillskott av näring till sjöar och vattendrag att detta måste
åtgärdas skyndsamt. Det innebär att ca 1 miljon människor skall ha andra typer av
avlopp än idag, huvuddelen skall antagligen anslutas till kommunala reningsverk.
Dessa hushåll skall också bära de kostnader som väckt så stor debatt, frustration och
ilska tidigare.
Hur skall politikerna hantera en situation där miljönyttan kraftigt ifrågasätts, och
människor förlorar sina hem eller får sin ekonomi sönderslagen.

●

Landshövdigebrev.
Vi har lämnat över ett öppet brev till landshövdingen med bilagor.
Bilagor: argumentationsdokumentet (som vi lämnade över till Grönwall, utredaren för
den statliga utredningen om va) och skrivelsen till riksdagsmännen
Eftersom vi denna gång inte fått något svar, lämnades personligen ett
påminnelsebrev.
Vi anser det oprofessionellt och oartigt att inte besvara ett brev från 170 personer.

●

Namninsamling. Vi är på gång att göra en namninsamling både lokalt och nationellt
för att sprida till vänner och bekanta via facebook, och via hemsidorna.
Det krävs det 2030 röster för att få till en folkomröstning i Köping.

●

Fällbar skylt på badplatserna: Badförbud pga bräddavlopp från kommunens
pumstation.
(Ta det inte bara som skämt. Detta är en tydlig markering om vad som kommer
hända i våra badvikar.
Läs om ett av alla badförbud pga bräddavlopp, i Värmdö/Torsbyfjärden
Läs också insändarna från Munkedal och om bajspumparna

●

Förslag till alla: Fullmäktigeuppvaktning.
Gå på fullmäktigemöten och utnyttja allmänhetens frågestund till att ställa frågor och
påståenden.

●

Förslag till alla: Medborgarförslag till kommunen.
Skicka in medborgarförslag. Dessa måste behandlas, därigenom kommer frågorna
synas i nämnderna.)

NATIONELLT/Va-i-tiden.se
Munkedal
● Fullmäktigeuppvaktning- I Munkedal har man valt att gå på varje fullmäktigemöte där
allmänheten har tillträde. Där kommer man att ställa ett antal frågor och påståenden
vid varje gång. För att markera gruppen så har man också utverkat polistillstånd för
att rulla ut en bandreroll.
I Munkedal jobbar man mycket aktiv med att granska kommunens aktiviteter, bl a alla
diarieförda skrivelser och protokoll och påpeka felaktigheter och överklaga.
Man skriver många insändare I Bohuslänningen.
Se även deras facebooksida gårviks vänner
Pumpstationsplacering: Vi har undrat vad köpings kommun håller på med när det
gäller pumpplaceringarna och tillhörande bräddavlopp. Munkedal med sin va
verksamhet genom Västvatten föredrar att leda bräddavloppet direkt ut i
strandkanten. Till länsstyrelsen skriver man: ”Utsläpp vid strandkant medför att det
blir lättare att sanera ev utsläpp av fasta partiklar genom att begränsa området med
länsar. Nackdelen är om det är badsäsong så kan det upplevas som risk för
människors hälsa”.
Resonerar köpings kommun på samma sätt?
Orsa.
● Mark och miljödomstolen har upphävt länsstyrelsens krav på ett va
verksamhetsområde. Se artiklar och radioinslag på : 2018-01-25 Orsa/Sörmedsjön.
Mark och Miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut på va- verksamhetsområde.
●

Byföreningen har ordnat med en föredragning av Peter Ridderstolpe, och tryckt upp
affischer för detta. Kommuninnevånare i Orsa är inbjudna inkl stadens politiker och
förvaltning.

Vänersborg
● Villaägarna har tillsammans med Anders Solvarm stämt kommunen i Mark och
miljödomstolen. Att komma vidare i förvaltningsrätt och högre upp i den kedjan har
inte lyckats. Detta för att kommunen tagit alla beslut i enlighet med kommunala
regler. Om besluten är miljömässigt riktiga eller ej, är sak samma, miljönyttan prövas
inte..
Kommunen är igång att gräva sig fram för att ansluta “växthuset” som verkligen
fungerar som ett internt kretslopp, och kommer snart att skicka räkningen till Anders.
Detta kan komma knäcka honom och familjen. Se mer om Anders hus på denna
länk.
Processen drivs med hem/villaförsäkringens rättshjälp, något vi behöver fundera på
om vi kan använda i liknande fall.

Reningsverkens utsläpp
● Nordansjö/Kjell Edholm arbetar vidare med att stämma kommunen. Han har i många,
många år drivit processen tillsammans med en annan stugägare i Sörfjärden. Tyvärr
gick grannen bort i cancer förra året.
Kjell har många tankar kring vilken gräns som gäller för en kommuns utsläpp från ett
kommunalt reningsverk, gentemot enskilda fastighetsägare. Gränsen tycks oändligt
mycket större.
●

I Tyresö har man gett Carl Lindström svaret att det är bättre med utsläpp i Östersjön,
än inga utsläpp alls.

●

I Smedjebacken skall de gamla byarna i Torrbo anslutas till en kommunal beffintlig
ledning några km därifrån. Kommunen hävdar att deras utsläpp någon km från sjön
Barken, skadar sjön pga näringsutsläppen. Samtidigt hade man förra året problem
med reningsverrket, och släppte ut för över 1000 personers avlopp rakt ut i Barken.
Eftersom nu kommunens politiker lärt sig att sjön är näringsfattig och behöver fosfor,
så har de svarat att utsläppen från reningsverket inte skadar sjön utan bara är bra.

●

Ytterligare en del utsläppsrelaterade artiklar finns här under http://www.va-i-tiden.se
och menynfliken kommunala reningsverk, samt en del kring enskildas gräns och
kommunens gränser.

Havsmyndigheten
Havsmyndigheten har nu bestämt sig ang retentionsrapporten. Avvaktar besked om vad det
betyder för oss.
Va guiden, till vilken Peter Ridderstolpe bidrar, kommer att publicera rapporten. Det står
kommunerna fritt att använda den för att beräkna utsläppen.

Hemsidan Va-i-tiden.se
Successivt fyller Anders S på med material på va-i-tiden.se.
Senast med en del från Nordanstig/Sörfjärden om äganderätt, LAV, och ett antal exempel på
utsläpp från kommunala reningsverk, där Kjell E försökt att hitta den gräns som kommunen
inte får överskrida. Denna gräns skall jämföras med de enskilda avloppens nivåer. se länk.

