
Reningsverket skandalös felsatsning

Östhammars politiker och tjänstemän bör ta ett helhetsgrepp på åtgärderna för att förbättra vattenkvaliteten i Östhammarsfjärden, skriver Hasse Ridderstolpe.
Foto: Catrin Pihl
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 Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har som boende vid Östhammarsfjärden följt frågan åtgärder för att förbättra
vattenkvaliteten här och de åtgärder som är på gång. En del verkar vara väl
underbyggt, en del bara slag i luften. 
Förslaget om att satsa 800 miljoner på att köra ut avloppet till ett reningsverk vid
Öregrund är vad jag förstår en skandalös felsatsning. Den kommer att kosta var
och en av oss här i Östhammar och omnejd stora pengar, och dessutom slå undan
benen på möjligheten för andra viktiga åtgärder.  
Jag vill med den här insändaren uppmana Östhammars politiker och tjänstemän
att göra en egen helhetsanalys av det här och inte blint låta sig ledas av Gästrike
Vattens experter. 

 Hasse Ridderstolpe, Östhammar
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Ring växeln: 018-478 00 00

Allmänna frågor: Kontakta kundservice

Utebliven tidning: Gör en anmälan här

Kontakta oss
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Mejla: 72018@unt.se

Gå till tipsasidan
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Vd och chefredaktör: Kalle Sandhammar

Ansvarig utgivare för unt.se Kalle
Sandhammar och stf ansvarig utgivare:
Roger Berglund

Politisk Chefredaktör: Sakine Madon
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David Qviström och David Rydell (tf)
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