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 PROTOKOLL

Mönsterås kommun
Kustnära avlopp Nydalaområdet

Projekteringsmöte 4

Datum:           2013-11-07

Tid: Kl  18.00

Plats:              Tekniska kontoret

Närvarande:          Juha Vuorijärvi Boende Jönsö
Torsten Gunnarsson    Boende Nydala
Carl-Erik Molin Boende Nydala
Thomas Lindgren Boende Stallviken
Linda Kinnander Boende Björnö
Eva Karlsson Mönsterås Stadsnät
Börje Jonsson Mönsterås Stadsnät
Lena Simonsson Projekt Kustnära Avlopp
Henrik Andersson Mönsterås kommun

 Anders Elm                Markkonsult AB

Protokollförare: Anders Elm

Delgivning:         De närvarande

Välkommande
Lena Simonsson hälsade de närvarande välkomna

Presentation av den fördjupade förprojektering
Anders Elm redogjorde för den fördjupade förprojekteringen som omfattar två stycken
utbyggnadsalternativ, ett självfallsalternativ och s.k. LTA- alternativ. Det sistnämnda
alternativet innebär att varje fastighet/arrendetomt förses med en mindre pumpstation.
Byggnader inom arkipelagen har inte ingått i den fördjupade förprojekteringen.
Efter presentationen inleddes en fri diskussion om frågor kopplade till projektet.
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Driftskostnader
Under punkten driftskostnader är det upptaget en årlig taxeavgift på 2 700 kr per
fastighet . Om denna taxeavgift ska ingå om de boende bildar en gemensamhets-
anläggning ifrågasattes. Henrik Andersson undersöker och utredning revideras utifrån
det svar som erhålls.

Anslutning Björnö
Det beslutades att de boende på Björnö ska undersöka möjligheten till anslutning mot
Ödängla. Därefter kan de besluta vilket anslutningsalternativ som ska användas.

Bredband
Börje Jonsson från Mönsterås Stadsnät meddelade att någon utbyggnad av bred-
bandsnätet inte kommer att ske som ett separat arbete inom den närmaste framtiden.
Istället kommer man att avvakta möjligheten till samförläggning med en VA-
utbyggnad.

Synpunkter på rapporten
De närvarande fick en kopia av utredningen. Lena Simonsson kommer att distribuera de
ritningar som ingår i utredningen i PDF-format till de närvarande. Synpunkter ska
lämnas till Lena Simonsson inom 14 dagar.

Fortsatt arbete
Efter slutrevidering av utredningen kommer denna förprojektering att avslutas. Beslut
om eventuellt fortsatt arbete i denna fråga fattas av de boende inom Nydala – Herr-
holmarna- Björnö. Representanter från Mönsterås kommun meddelade att de kommer
att bistå med den hjälp som kan behövas i den mån det är möjligt.

Kalmar 2013-11-08

Markkonsult AB

Anders Elm


