Motion 1
Gemensam dialog med kommunen om avloppslösningar i Tolg
Fastighetsägare i ett visst område i västra Tolg kallades till möte av kommunen i november. Vi
informerades om att vi var ett pilotprojekt i kommunen och en konsult hade undersökt
möjligheten till gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. Upplevelsen på mötet var att
kommunen fattat beslut att en kommunal anläggning inte är aktuell utan att det är upp till varje
fastighetsägare att lösa situationen för sig, med uppmuntran att prata med sin granne om
eventuell gemensam insats. Ingen som helst hjälp från kommunen.
Jag föreslår årsstämman besluta att:
Sockenrådets styrelse får i uppgift att initiera en dialog med kommunen för att diskutera dels
vad de menar med pilotprojekt och dels ta upp frågan igen om möjliga kommunala lösningar,
och då inte bara i en del utan flera möjliga områden i socknen. Det lär vara planerat ett nytt
informationsmöte i vår, och tills dess borde vi kunna få vara med att planera agendan så att det
blir ett möte som blir fruktbart och där fler blir inbjudna.
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Sockenrådets yttrande:
Sockenrådet har tagit kontakt med Växjö kommun gällande avloppsfrågan och fått följande svar.
Kommunen ber om ursäkt för att det har varit otydligt med syftet kring VA-rådgivningen och är
tacksamma för att vi upplyst om detta.
Kommunens syfte med VA-rådgivningen var att utreda möjligheten till kommunalt VA i Tolg men
att denna kostnad skulle bli väldigt hög för varje enskild fastighetsägare. Detta samtidigt som
många avlopp i Tolg har blivit utdömda. För att hjälpa invånarna i Tolg har kommunen därför
initierat detta som de kallar VA-rådgivning för att ge förslag till möjliga grupperingar för
gemensamhetsanläggningar, tekniska lösningar, kostnader, krav som ställs från kommunen och
information om hur man bildar en gemensamhetsanläggning. De vill med rådgivningen hjälpa till
att tröska igenom många vanligt ställda frågor och underlätta kontakten med kommunen.
Ytterligare ett möte kommer att hållas för Tolg-invånarna i april. Detta kommer att vara det sista
mötet som hålls gällande VA-rådgivning i Tolg, däremot finns alltid Miljö och Hälsa tillgängliga
för att svara på frågor.
Sockenrådet kommer inför mötet i april att bli kontaktade för att få lämna synpunkter på agenda.
Sockenrådets styrelse föreslår därför att motionen kan anses besvarad.
Förslag till beslut: Sockenrådet föreslår årsstämman besluta
● att anse motionärens yrkande besvarat

