Hej alla i VA upproret!
Vi klättrar allt högre i det politiska etablissemanget och är i nuläget inte långt från högsta
toppen, i höjd med sista baslägret där vi förmodligen fått visst fäste?
Jag syftar på vårt besök på Miljödepartementet måndagen den 13 nov 2017 klockan 15:00
Den upproriska gruppen från VA upproret som tågar in på departementet är , Lars-Göran
Carlsson och Anders Segerberg Köping, Rolf Almstedt Orsa, Peter Ridderstolpe, Anders
Moen samt undertecknad Torrbo.
Vi fick möta:
Elin S. Olsson, Politiskt sakkunnig och planeringschef
Carolina Dixon, kansliråd och sitter med i expertgruppen.
Med på mötet fanns också Annika Nilsson gruppchef (sparsamt yttrande) samt en herre från
Länsstyrelsen Kalmar som var där på praktik?
Sammantaget, enligt vår bedömning, ett bra besök där vi blir mycket trevligt och vänligt
bemötta. Efter en kort presentation redogör Elin Olsson och Carolin Dixon kort om den
utredning som pågår och leds av Anders Grönvall och syftet med utredningen. Vi får därefter
möjlighet att framföra våra argument och krav (se bif. dok.) Jag påtalar att folk är rejält
förbannade, att folk inte kan acceptera att drivas från sin fastighet eller som pensionär leva
med en starkt begränsad ekonomi nära ruinens brant. Att det med stor sannolikhet kommer att
följas av demonstrationer såväl lokalt som en samlad i Stockholm. Lars-Göran presenterar
större delen av vårt dokument bra och sakligt där han ger en bakgrund, påvisar brister och går
igenom våra krav. Även Anders Segerberg, Anders Moen och Rolf Almstedt tar till orda och
sist men inte minst påvisar Peter Ridderstople på ett briljant sätt den fakta som idag
presenteras av expertisen. Nämner bl.a. den retentionsrapport som han själv är medförfattare
till och som idag hanteras av Hav och Vattenmyndigheten och de uppenbara brister som finns
hos det kommunala reningsverket i jämförelse med en fungerande system med
trekammarbrunn och infiltration/bädd. Dess ringa betydelse för den s.k. övergödningen och de
enorma kostnader som läggs ut till ingen nytta då det i dagsläget råder en näringsbrist i de
allra flesta sjöar från Svealand och norrut. Avslutningsvis betonar vi och kräver att det blir ett
totalstopp i kommunernas VA utbyggnad. Det kan ju innebära stora kostnader beroende på
vad utredningen visar och att återställa kan bli dyra och komplicerade processer.
Känns tillfredsställande när Elin Olsson och Caroline Dixon nickar instämmande under Peters
utlägg och att man kommer att framföra våra åsikter till pågående utredning. Att vi
förmodligen kommer att bli kontaktade och ta del av utredningens skrivelse som går ut på
remiss. Det påpekades att alla och envar har möjlighet att yttra sig i ett ärende även om man
inte är remissinstans.
För VA i Tiden mot en hållbar framtid! / Kent Leonardsson

