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Hej,
Nu har jag fått respons från naturvården som hade kontakten med en representant från
villaägarföreningen förra sommaren innan grill och stockarna togs bort. Anledningen till att vi
beslutade att ta bort detta var att efter dialog med Johannes Holmertz som utgavs sig för att
representera deras styrelse så framkom att styrelsen inte önskade att detta placerades ut. Se kursivt
nedan som är det ända som vi kan hitta för att sedan besluta om att vi tog bort materialet 2018-0620.

”Hej, enligt medlemmar i styrelsen placerade kommunen ut soptunna och grill för cirka 10 år
sedan och har skött det fram till i år. Styrelsen hade emot att det gjordes, men det finns inga
papper eller så på det. ”
Av responsen jag fått, tolkar jag det som det uppstått en rad missförstånd där vi fått olika besked.
Och när det kom kritik om att kommunen inte skötte platsen, togs allt bort då kommunen
uppfattade det som att villaägarföreningen inte önskade att grill och bänkstockar fanns kvar.
Kommunens förslag till er är att kommunen sätter tillbaka grill och bänkstockar och att vi sedan
skriver ett avtal med villaägarföreningen på att ni äger och sköter om platsen inkluderat grill och
bänkstockar då det är privat mark.
Mvh
Thomas Ardenfors
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Ämne: Re: Kommunen negligerar privat ägande på badtomt

Hej Rolf
Efter vårt samtal förutsatte jag att ngn från kommunen kontaktat er. Förstår att det inte skett.
Vi får återkomma i ärendet.
Mvh

