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Hej Emma!
Vi hade ett bra möte i fredags.
Vi lade upp möte lite så att när folk droppade in så delade vi upp oss och pratade i smågrupper eller med 
enskilda allt efter önskemål.
Vi tog fram ett underlag, där vi hade lite frågor som vi samtalade kring och fyllde i deras uppgifter.
Jag tror inte att du behöver förbereda dig på något speciellt sätt, om inte du Martin har något specifikt 
som de frågade dig om.
Nu på lördag 1 april så har vi öppet hus mellan kl: 10-12 i Nössemarkspaviljongen.
Passar det dig så kan du åka med oss från kommunhuset kl: 9:00.
Du kan väl meddela om det passar att samåka eller ej.

Vi får kaffe och bulle, men vi tog med oss en macka förra gången.

Jag bifogar inbjudan.

Då ses vi!

Mvh Per

>>> Emma <emmahagstrom@yahoo.se> 2017-03-28 10:16 >>>
Hej Per!

Jag ska medverka på mötet på Lördag. Jag undrar vart mötet ska hållas och vilka tider som gäller samt 
om något material ska tillföras. Vad ska jag förbereda mig på? Vilka frågor dök upp i fredags och finns 
någon fråga som jag ska vara extra förbered på?

Hälsningar 
Emma Hagström 
Dalslands miljökontor. 

Skickat från min iPhone

8 mars 2017 kl. 09:30 skrev Per Andreasson <Per.Andreasson@dalsed.se>:

Hej på er!
Vad bra att ni kan vara med.
Jag bifogar inbjudan så ser ni tider.
Vill ni så samåker vi från Ed, det avgör ni vilket som passar er bäst, hör av er i så fall.
Jag fick skriva i inbjudan att jag reserverade mig lite gällande ert deltagande på lördagen, men det är 
jättebra att ni kan komma med även då.

Önskar er en bra dag!

Mvh Per



Per Andreasson
Teknisk chef
Dals Eds kommun
0534-190 52

>>> Dan Gunnardo <dan.gunnardo@dalsland.se> 2017-03-07 21:51 >>>
Hej Per

Martin och Emma har möjlighet att medverka var sin av dessa dagar. De behöver dock veta var mötena 
är tänkta att äga rum.

Vänliga hälsningar

Dan Gunnardo
Förbundschef/miljö- och energichef
Dalslands miljö- och energiförbund
tfn. 070-9832550, 0530-939450

Från: Per Andreasson <Per.Andreasson@dalsed.se>
Skickat: den 27 februari 2017 08:28
Till: Dan Gunnardo; Martin Odalgård; emmahagstrom@yahoo.se
Ämne: SV: Möte Nössemark
 
Hej!
Jo tanken är att vi helt enkelt öppnar upp så att folk kan komma och prata.
Tror att det är viktigt att folk får ställa sina frågor och ha en dialog i detta läget.
Så det blir ingen storsamling med presentationer osv. utan mer personliga/grupp samtal och dialoger med 
de som kommer.
Vi kände på sist möte att vi behövde erbjuda ytterligare tid och att inga politiska beslut skulle fattas innan 
vi haft ytterligare möte, vilket vi nu erbjuder.

Hur ser det ut med deltagande från er sida, något klart?

Mvh Per
>>> Martin Odalgård <martin.odalgard@dalsland.se> 2017-02-27 08:14 >>>
Hur tänker du med öppet hus? Inga Powerpoint-dragningar, utan mer att vi bara står där och så får folk 
komma fram och prata en och en eller i små grupper? Har något ändrat sig i placeringen?

Skickat från min Windows Phone
Från:Dan Gunnardo
( mailto:dan.gunnardo@dalsland.se) 
Skickat: 2017- 02- 25 07:44
Till:Martin Odalgård
( mailto:martin.odalgard@dalsland.se) ;Emma Hagström
( mailto:emmahagstrom@yahoo.se) 
Ämne:VB: Möte Nössemark

Se nedan och fundera om möjligheterna för er att medverka.
/Dan
 
Skickat från min Windows 10-telefon
 
Från: Per Andreasson
( mailto:Per.Andreasson@dalsed.se) 



Skickat: den 22 februari 2017 15:25
Till: Dan Gunnardo
( mailto:dan.gunnardo@dalsland.se) 
Ämne: Möte Nössemark
 
Hej Dan!
Vi tänker oss att bjuda in till "möte" i ang. VA i Nössemark igen.
Vi tror det finns behov av att prata mer om denna fråga och vi utlovade ett möte till när vi var uppe förra 
gången.

Denna gången tänker vi oss att vi kör "öppet hus". På så vis kan vi få personliga möten och inte i 
storgrupp som tidigare.

Vi tänker oss att köra Fredag eftermiddag 24 mars kl: 11-15 samt lördag förmiddag 1 april kl: 10-12.
Detta för att så många som möjligt skall få tillfälle att närvara.

Vår önskan är att ni deltar på dessa möten, hur ser det ut?
Du kan väl återkoppla när du kollat så kan vi skicka ut inbjudan.

Mvh Per

Per Andreasson
Teknisk chef
Dals Eds kommun
0534-190 52
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Du inbjuds härmed till öppet hus, där vi pratar om i VA i Nössemark

Tid: Fredag 24 mars kl: 11:00-15:00 och Lördag 1 april kl: 10:00-12:00
Plats: Nössemarkspaviljongen
Vi bjuder på kaffe med dopp.

Dals-Eds kommun har under en längre tid planerat för, och utrett frågan om en kommunal 
vatten och spillvattenanläggning i Nössemark. 

Det hölls ett informationsmöte 27 oktober 2016, samt 24 januari 2017.
Denna gång bjuder vi in till öppet hus, där man kan komma in när det passar. Vi pratar 
enskilt eller i mindre grupper allt efter önskemål. Vi lägger dessa möten på fredag och 
lördag (dock olika helger). Detta för att så många som möjligt skall kunna delta.

I dagsläget är planeringen inriktad på etapp 1 och 2 som nytt verksamhetsområde och 
övriga delar som bevakningsområde. Vi skickar ändå ut denna information till er alla.

Vi hoppas att det skall kunna bli en konstruktiv dialog och ett ömsesidigt 
informationsutbyte kring denna fråga och att frågetecken skall kunna redas ut.
Vi är intresserade av vilka framtidsplaner som finns i Nössemark.

Hoppas Du kan delta på något av tillfällena!

Besök gärna kommunens hemsida som är en viktig kanal för informationsspridning även i 
detta ärende. www.dalsed.se

Från kommunen deltar:

Politiker från Kommunstyrelsen, tjänstemän från Tekniska kontoret samt Miljökontoret 
(miljökontoret deltar troligen enbart på fredagen).

Varmt välkomna! 

Martin Carling Per Andreasson
Kommunstyrelsens ordförande Teknisk chef
Dals-Eds kommun Dals-Eds kommun


