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delningar

Insändarskribenten betonar att VA-nätet medför stora kostnader för fastighetsägare.
Bild: TT

För några år sedan bytte vi bostadsort från Köping till Kungs Barkarö och hälsades
hjärtligt välkomna av Kungsörs kommun som skickade broschyrer över
"kungariket Kungsör" samt två biobiljetter. Jag, som har band i Barkarö sedan
generationer tillbaka kände mig som om jag kommit hem och deltog med liv och
lust i diverse olika sammanhang som startandet av en intresseförening, skötsel av
badplatsen Botten, miljöarbete med ängar och stigar och vi erhöll till och med
kommunens miljöpris 2012. Jag hann också med att vara kyrkvärd en kortare tid
och hjälper fortfarande till med vaktandet av Öppen Sommarkyrka när så behövs.
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Nu stundar nya tider. Kommunen antog i februari 2017 en "ändring"av
verksamhetsområdet för VA-nätet till att omfatta fastigheterna i Kungs Barkarö,
Överby. Att man utökar nätet är i sig ingen stor sak om det inte kom att innefatta
orimligt stora kostnader för drabbade fastigheter.
Man läggar alltså ner stam-ledning (vilket jag tycker borde vara en åtgärd som ska
betalas av kommunen). Om man sedan vill ansluta sig och få vatten indraget till
fastigheten borde stå var och en fritt efter behov.
Dessutom har man när det kommer till kostnader som mått siktat in sig på
"storleken på tomt" (inte åretruntboende, sjöutsikt eller andra värdehöjande
detaljer). Nej, har man som jag ett pyttelitet torp utnyttjat som sommarstuga, utan
brunn och med torrdass ska man betala 150 000 kronor utan att ens komma åt en
kaffekopp med vatten. Det skulle väl i så fall kosta 150 000 till .... Jag tycker det är
orimligt att från dag till annan få denna kostnad slängd i ansiktet då ingen
information av något slag har utgått till oss. Nu pågår i stället en osmaklig
kohandel där vi drabbade inte kallas i grupp utan var och en för sig (undertecknad
ej kallad). Vad kallar man en sådan företeelse ....
Britt-Marie Häggkvist Back
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