Synpunkter från informationsmöte om VA-utredning
Holens bystuga - 2 maj 2019
Punkterna nedan är frågor och synpunkter som åhörarna (medlemmarna i Sörmedsjöns
byförening) uttryckte under mötet.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Informationen från kommunen vid detta möte gäller inte VA-planen, utan utredningen som
ska ge svar på VA-försörjning i södra Orsa. Viktigt att det är tydligt.
Kort tid för att komma in med synpunkter om det ska tas beslut om utredningen den 14 maj.
Inget resonemang om hur tillsynen kommer att gå till? Viktiga att klargöra.
VA-rådgivare i kommunen ska anställas. Ska ge råd och stöd till byföreningar och
vattenledningsföreningar, när är funktionen på plats?
Viktigt att få färdigt kommunikationsplan och kartor för att tydliggöra vad som händer.
Ny lag om VA-frågor kommer. Det kan vara en idé att vänta in vad den säger.
Mät kvaliteten på vattnet i Orsasjön och vattnen runt omkring, sjöarna här är undernärda
och har inte tagit skada över hur de enskilda avloppen fungerar idag. Om allt blir bra med
VA-frågan så kanske det blir ändå sämre med vattenkvaliteten?
Fokus på dricksvatten. Det är viktigt att skydda det.
Vattenledningsföreningen värnar vi om. Vi har bra vatten, bra tillgång, kostnaden för VA
som är 50 procent av kommunens, vi har ingen lust att få ökade kostnader.
Vi vet att det finns brister, de får självklart inte vara för stora. Men kommunen behöver ta
hänsyn att i södra Orsa bor många äldre som inte skulle klara den ekonomiska
ansträngningen som det innebär att ansluta till kommunalt VA. Många pensionärer,
ensamstående med garantipensioner etc. Det finns många grupper att ta hänsyn till, men
viktigt att ni tänker på den gruppen som är mest ekonomisk sårbar.
Hur har kommunen råd att bygga ut det kommunala VA-nätet? Är det inte nog dyrt redan
idag?
Vet ni vilka bristerna i avloppen i södra Orsa är? Viktigt att ni tar reda på.
Dåligt att göra investeringar i sina egna anläggningar nu? Akuta brister behöver åtgärdas,
men stora investeringar kanske du ska avvakta med.
Utred snabbt så vi inte behöver dra ut på frågan!
Tar ni hänsyn till dom som vill ha kommunalt VA? Det finns några i byn som vill det.
Vi har bra system, men såklart ska vi inte motsätta oss tillsyn

