Låsby Stationsby 2013-03-09

Til borgmester Jørgen Gaarde
Vi henvender os til dig i et sidste forsøg på at få lidt fornuft ind i en sag om kloakering i
Låsby Stationsby.
Vi har for anden gang inden for en periode på ca. 15 år fået trukket et kloakprojekt ned
over hovedet - uden eget ønske, og med betragtelige udgifter til følge.
Vi føler os ikke rimeligt behandlet, og vil gerne fremføre en række ankepunkter:
For det første har vores ellers så hyggelige landsby i et helt år været omdannet til
byggeplads - med udsigt til gravemaskiner, containere, slanger, brønde, mm. At det tog så
lang tid, bundede åbenbart blandt andet i en fejlvurdering af projektet fra starten.
Informationsniveauet har været ikke-eksisterende - de eneste oplysninger vi har fået, var
hvad vi har kunnet lirke ud af de arbejdere, der var i gang med projektet.
Medio december modtog vi første opkrævning, på ca. 35.000 kr. - på et tidspunkt, hvor
anlægget overhovedet ikke var færdiggjort. Nu begynder der så at dumpe rykkere og
inkassotrusler ind (håndskrevne - for ligesom at understrege professionalismen…).
Vores opfattelse er, at tilslutningsbidrag betales ved færdigmelding. Vi har på intet
tidspunkt modtaget en færdigmelding.
Det er lykkedes nogle af byens beboere at få henstand, andre har ikke været så heldige.
Vi går naturligvis ud fra, at der ikke skal betales, førend vi har et anlæg der er
funktionsdygtigt og færdigmeldt.
I øvrigt mener vi, at vi med den nuværende konstruktion af kloaksystemet vil risikere en
miljøkatastrofe ved teknisk svigt.
For at få udredt de mange misforståelser ønsker vi et møde med de ansvarlige parter
snarest.
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