Sörmedsjöns byförenings remissvar på Orsa kommuns VA-plan
”VA-plan, dnr OK KS 2016/00021, 303”
Vi vill börja med att poängtera att vi tycker att det är mycket märkligt att vi ska lämna
synpunkter på ett förslag på en VA-plan som inte är klar, som vi vill påstå inte är riktigt
genomtänkt. Vår bestämda uppfattning är att det inte är bra för kommunens utveckling.
Vi anser att:
1. Kommunala avlopp är ett förlegat system ur miljösynpunkt.
2. Det är för dyrt. Vi vet att bättre, billigare och mer anpassade system finns att tillgå.
Sörmedsjöns byförening har fyra offerter på avloppslösningar från fyra olika företag. Vi
har även fått andra förslag till lösningar.
3. ”Lägga alla ägg i samma korg” gör oss mycket sårbara mot ex. smittospridning,
sabotage/krig.
4. Med ett enskilt avloppssystem får vi som kommuninnevånare ett större ansvar för vår
egen fastighet och vårt eget beteende.
5. Ni stjäl vår trygghet och framtidstro.
6. Hellre kretslopp än kommunalt avlopp.
7. Orsa kommuns politiker inte är riktigt pålästa i denna fråga.
8. Kommunens VA-plan är förödande för bygdens vattenledningsföreningar, likaså mot alla
våra byföreningar och bystugor som finns runt om i Orsa.
9. Kommunens vägval är ett stort bakslag för oss som trodde på en utveckling av
landsbygden.
Nu talar fastighetsägare om:
 ”Vi måste flytta”
 ”Vi måste sälja”
 ”Vi har inte råd”
 ”Vi kan inte rekommendera någon att flytta till Orsa”
 ”Vi mår mycket dåligt av detta”
 ”Hur kan våra folkvalda politiker göra så här mot oss, mot folket?”
10. Det gagnar varken miljön eller befolkningen att man tar ett beslut i en fråga som inte är
riktigt genomtänkt och belyst.

Skriv på bifogad namnlista om du samtycker!
Med vår namnunderskrift säger vi bestämt NEJ till Orsa kommuns VA-plan

Senast 12 maj måste listorna vara Sörmedsjöns byförening tillhanda.
Kontakta Hasse 070-321 52 39 eller Danne 070-333 30 38 för upphämtning/överlämnade.

