
Från: Per Andreasson<Per.Andreasson@dalsed.se>
Till: <c_balder82@yahoo.se>
Datum: den 8 mars 2017 14:38
Ärende: Sv: Sv:  
Kopia: Magnus Åkesson<magnus.akesson@dalsed.se>; Dals-Ed Kommun<kommun@dalsed.s...

Hej Cathrine!
Som vi sa på förra mötet så kommer inga politiska beslut tas innan vi träffats till ytterligare möte kring 
VA frågan i Nössemark.
De förslag som jag informerade om på mötet är alltså inte inlämnade i form av tjänsteskrivelse. Däremot 
har jag varit och informerat politiken om vad som händer i frågan och kort informerat om mina tankar 
kring de presenterade alternativen.
Vi kommer ut med en inbjudan till "öppet hus" vid två tillfällen inom kort, trogen får ni inbjudan på 
posten imorgon.
Vi tror att detta är en bra mötesform då man kan komma och prata enskilt eller i smågrupper och 
ventilera frågan och öppna upp för en dialog.
Gällande kontakten med konsulterna så är det inte mycket aktivitet sedan förra informationsmötet. Vi 
ligger som jag sa på mötet lågt med provborrningar osv.

Jag bifogar en bild över en möjlig placering (gulmarkerade krysset med ringen runt), men ta nu inte 
detta som något som är bestämt! 
Det är ju som du vet inget beslut taget om att det över huvudtaget blir något av detta projekt.
Jag presenterade att jag tycker vi skall fortsätta utreda frågan utifrån att etapp 1 och 2 är de områden 
som bedöms som samlad bebyggelse och att övrigt är att betrakta som bevakningsområde och troligen 
inte kommer att beröras om det inte blir en stor exploatering i Nössemark.
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Önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Mvh Per Andreasson

Per Andreasson
Teknisk chef
Dals Eds kommun
0534-190 52

>>> Cathrine Balder <c_balder82@yahoo.se> 2017-03-07 12:09 >>>
Hej Per!

Jag har läst protokollet från ks möte den 1/3 och där finns ingen tjänsteskrivelse från dig så jag är lite nyfiken på 
hur arbetet fortgår. Har ni pratat om det på KS överhuvudtaget? Det är flera som har efterlyst dokument på den 
tilltänkta anläggningen om det nu blir beslutat att bygga ett ARV i Nössemark så jag ber att få tillskickat alla 
handlingar just vad gäller plats på karta, fastighetsbeteckningen samt om ni har namn på ägaren och också på 
den tekniska biten. Sen vill jag också be om att få allt material som Kullgren har tagit fram, alla mailkonversationer 
mellan er och Kullgren from 1/2 fram till nu. 
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Är väldigt tacksam om jag kan få veta på vilken fastighet ARV kommer ligga gärna under dagen.

Tack på förhand

Mvh Cathrine
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