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                 Yrkanden i ärende U 18215 rörande Fashastigheten Dåvö 2:5 
 
 1:   Eftersom tänkt placering av Pumphus och att denna ej finns med i förrättningen 
       emotser jag att omgående få ta del av dess bygglov som vunnit laga kraft. 
       Jag har inte haft  någon dialog med kommunens företrädare om detta vilket jag  
       förutsätter måste ske och läser man på sid 114 ( ert regelverk/handbok) står det 
       tydligt hur den processen skall ske. 
2:    Var finns konsekvensbeskrivningen och relevant underlag som påvisar nyttan  
       med detta projekt, även ur ett ekonomiskt perspektiv ?  
3:    Läser man mail kontakten du haft med bl.a. Dennis Fast funderar jag över var  
       finns objektiviteten i detta ärende och vem styr detta till ett specifikt mål utan 
       relevant underlag utan bygger på ensidiga åsikter.  
4:   Mao gör om och gör rätt bl.a. av den anledningen att det inte har säkerställts 
      att alla sakägare kunnat delta i förrättningen den 27/8. 
      Demokratins spelregler har åsidosatts ett ex.  Total avsaknad av dialog med 
      (om inte alla) större delen av oss sakägare.  
5:   Beträffande ledningsdragningen på min mark har jag följande yrkanden all  
      ledningsdragning skall ske i väg. 
      Ledningsdragningen mot Dåvö 2:4 skall gå där redan befintlig fiber är nedlagd. 
      Den kommer troligen ändå att grävas av. Finns också rörledning för dagvatten 
nergrävd för länge sedan på Dåvö 2:5.  
8:   Beträffande placering av pumphus som saknar bygglov och tänkt dragning av  
      bredd avlopp genom sankmark (All) där lär länsstyrelsen ha åsikt om. 
      Eftersom man har synpunkter rörande gallring i detta område, enligt Stor Enso.  
9:   Att man sedan vill förstöra badvikens vatten med breddavlopp bevisar ju bara 
      att detta handlar inte om miljö utan ekonomi. 
10: Beträffande ekonomi/ersättning är ett skämt ställt i relation till vad jag i så fall               

skall betala. Som kuriosa vill ju kommunen ha tillväxt efter denna strand och  
        göra om dess struktur, men då är min mark helt plötsligt inget värd. 
       För mig innebär det ett ingrepp som markägare och att kunna använda marken i 
       en framtid till något annat oavsett vilket. Därav kravet på ledningsdragning i väg. 
       Eftersom delar av min fastighet ej finns med i detaljplan (Berghagen). 
       Blir den juridiska frågan om tvångsanslutning är möjlig/relevant. 
11: Hur har du Svante Bäckström säkerställt att alla sakägare har haft möjlighet att  
      deltaga på förrättningen den 27/8. Redovisning önskas. 
12: Övriga synpunkter kommer i följande fil. 
       För mig är detta lätt gör om gör rätt, jobba fram olika alt. Lösningar till en  
       ekonomisk vettig kostnad för alla berörda. 
       Börja med att besvara de motioner som FF efter 2år är obesvarade och vad 

räknas som  bostads enhet bl.a.? Tala också om i klartext vad var och en skall 
betala och  kommande konsekvenser av detta. 



 
 
 13: Ytterligare en fråga/yrkanden om nu inte pumphusens placering  har vunnit laga 

kraft (bygglov), hur kan man då besluta om ledningsdragningen utan detta  
        beslut ?  
14: Sedan Svante är det  lite oroväckande att frågor som både fysiskt/praktiskt 
påverkar projektet har du valt att ej besvaras varför och var finns objektiviteten i detta 
handlande ?  
Här kommer ett ex. På frågan om täckdikning och dess utlopp i dike. Hur återställer 
man det och vem avgör om det är relevant åtgärdat, detta gäller även ”matjorden” på 
berörda åkrar. Finns ju även möjligheter att så på hösten. 
Jag saknar huret och dess åtgärdsbeskrivning. 
Även tänkt placering av pumphusen och dess konsekvenser,  
 
Sakägare 
Kent Andersson (Dåvö 2:5) 
Ötorp.4 
73191 Köping 


