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Ja till miljardprojektet: "Stort, men nödvändigt"

ETT ENIGT ARBETSUTSKOTT SÄGER JA TILL FÖRSLAGET ATT BYGGA UT VATTEN- OCH
AVLOPPSKAPACITETEN I ÖSTHAMMARS KOMMUNS ÖSTRA DELAR.

Förslaget går ut på att satsa drygt en miljard kronor, som bland annat ska gå till att bygga ut
reningsverket i Öregrund, dra nya vatten- och avloppsrör i marken från Östhammar till
Öregrund, se över möjligheterna att hitta mer vatten i Harg eller omvandla havsvatten till
dricksvatten.

För kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) och Östhammars vattens
ordförande Margareta Widén-Berggren (S) är beslutet självklart om kommunen ska kunna
växa. I dag är VA-kapaciteten alldeles för klen och tål bara enstaka nya anslutningar.

– Det känns bra att vi äntligen har kommit så här långt, säger Margareta Widén-Berggren efter
mötet.

Jacob Spangenberg ser fram emot att få säga mer ja än nej i framtiden.

– Vi har ju många som är intresserade av att bygga nytt i vår kommun, nu kan vi kanske säga
ja till nya markanvisningar redan till hösten. Ju fler som flyttar in desto mer intäkter, säger
han.

Även bland oppositionen är tongångarna positiva. De flesta har följt frågan på nära håll under
årens lopp.

– Det här är ett stort beslut, men nödvändigt, säger Ylva Lundin (SD). 

Hon reser ändå lite frågetecken kring VA-taxan som redan nu ligger bland de högsta i landet. 

– En miljard är mycket pengar, klart det kommer påverka på något vis. Inte blir taxan lägre i
alla fall, säger hon.

För Pär-Olof Olsson (M) är beslutet i linje med den motion han och partiet skrev i vintras. 

– Syftet är uppfyllt, men visst hade vi kunnat få till den här lösningen redan för två år sedan,
säger han.

Pär-Olof Olsson tror att det kommer dyka upp fler frågor i kölvattnet av beslutet när fler
politiska partier ska samlas och debattera i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
framöver.

– Men jag är väldigt nöjd med beslutet, säger Pär-Olof Olsson.
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