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Tyck till på insändarsidan
Insändarsidan i Södermanlands Nyheter är öppen för dig.
Skicka in din text via www.sn.se/skriv. Välj at skriva under
eget namn eller under pseudonym. Du som skriver under
eget namn får skriva längre insändare.

Urban Persson och Tord Löfgren vid Tords avloppsanläggning. I höstas besökte kommunpolitiker Tofsö för at få en bild av dilemmat.

Många turer i Tofsöfrågan
■■ avloppen i Tofsö inventerades 2010 där en
majoritet, 152 av 173 fastigheter, hade brister i BDTanläggningarna. Lät åtgärdat, ansåg kommunen.
Men i et brev till länsstyrelsen skrev några Tofsöbor, utan styrelsens godkännande, at de ville at
husen anslöts till det kommunala VA-nätet.
■■ Länsstyrelsen gick på den linjen och krävde
2011 at området ansluts till kommunalt VA-nät
eller till et lokalt reningsverk. Det överklagades av
Trosa kommun i fera instanser. Hösten 2013 fck
kommunen avslag i Högsta domstolen.
■■ Senast 2018 måste avloppslösningen vara löst,
enligt domen.

Många här är uppgivna.
stugorna har et
taxeringsvärde på en
halv miljon kronor, lika
mycket som det kostar
at ansluta sig. tvingas
de till det är det bara at
fyta.

Fuktskador på Solbacka
Gnesta Se till at vatenoch reningsverken fungerar, samt mögelsanera
delar av fastigheterna. Det
är några av de åtgärder som
Gnesta kommuns miljöchef
kräver innan Solbacka åter
kan tas i bruk.
I december genomförde gnesta

kommuns miljöchef, ghita sjösteen, et besök på solbacka för
att kontrollera hur fastigheten lever upp till miljölagstiftningen.
– där folk bor, oavset om det
är et asylboende eller lägenheter så gör vi tillsyner, säger ghita
sjösteen.
nu har besked om vad som
måste åtgärdas kommit och
et föreläggande om åtgärder
skickats till Pariver aB, det företag som ansökt om at öppna
ett asylboende på solbacka.

Solbacka behöver mögelsaneras.

Foto: FreDrik LaakSonen

Bland annat krävs at vatenoch avloppsreningsverken ska
vara intrimmade och fullt fungerande. samtidigt ska vatnet
analyseras för at garantera at
det är tjänligt som dricksvaten.
Även en mögelsanering av käl-

laren i den del av fastigheten
som kallas näckrosen måste
göras innan boende fytar in.

också andra delar av fastigheterna misstänks vara angripna
av mögel, och taket i idrotshallen läcker, men där kan åtgärderna vänta så länge inte just
de delarna tas i bruk.
– Men rummen de ska bo i är
jätebra, säger ghita sjösteen.
Veronika Skärlund

veronika.skarlund@sn.se 0155-25 68 19

Boka en journalist från SN!
Under hela 2015 har du möjlighet at boka
en reporter till din klass.
Läs mer på www.sn.se/bokaenreporter

Foto: Mårten eiDevaLL
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Trosa: Hanna Svensson, Mårten Eidevall 0156-137 10 Gnesta: Maria Gustafson Danielsson, Simón Bustamante 0158-102 06

MILJÖ Tofsöbor tvingas till nyt avloppssystem

Miljonräkning
väntar stugägare
Tough Kidz senast det begav sig.

FoTo: JeNs AlviN

Dags ladda
för lerlopp
■■ TROSA Maj kan tyckas
avlägset, men nu har anmä
lan till Tough Kidz öppnat.
Hinderloppet för barn gick
senast av stapeln vid Hedeby
MCK i oktober, och nu är
det alltså dags igen. den här
gången fnns det tre klasser:
”knateloppet” för barn mel
lan fem och sju år, ”mellan
loppet” för barn från sju år
som vill springa två kilome
ter eller längre och ”det lite
längre loppet” för barn som
vill springa längre än fem
kilometer. samtliga banor
går genom rejält lerig terräng
någonstans i Trosa kommun.

Får rät
mot länsstyrelsen
■■ GneSTA En djurägare i
gnesta blev i juli 2013 för
bjuden at hålla djur på en
av sina fastigheter. Förbu
det kom efter länsstyrelsens
inspektioner då några djur
bedömdes som smutsiga och
magra. I länsstyrelsens före
läggande stod at förbudet
gällde ”såväl era egna som
andras klövdjur samt at låta
andra ta hand om era klöv
djur på fastigheten”.
Beslutet överklagades till
förvaltningsräten, som höll
med länsstyrelsen, och där

efter till kammarräten.
Kammarräten menar at
länsstyrelsens formulering är
alltför oklar. Enligt et senare
utalande från länsstyrelsen
har djurägaren rät at hålla
djur på bete på fastigheten,
något som kammarräten
menar borde ha varit tydli
gare från början.

Byggmaterial
stoppar biltrafk
■■ TROSA Hela den här
veckan är framkomlighe
ten begränsad på Östra Lång
gatan. deta eftersom man
lossar en mängd byggnads
material till husbygget vid
Östra Långgatan 40. gatan
stängs helt för genomfarts
trafk under kortare
sträckor.

Parker ska bli
hundbajsfria
■■ TROSA/VAGnHÄRAD Par
kerna och torgen i Trosa och
Vagnhärad ska i år förses med
fer strategiskt utplacerade
papperskorgar. deta efter
som teknik och servicenämn
den har sat upp et mål om
at kostnaderna för renhåll
ning ska minska med två pro
cent årligen under 20132015.
Även kärlen för hundbajspå
sar ska bli fer.

TOFSÖ Ännu et år efer domen i HD har Trosa
kommun inte löst dilemmat om kommunalt VA-nät
till Tofsö. Tiden är knapp och frågan snabbutreds
nu. Men notan hamnar i slutändan hos husägarna.
Tord Löfgren och grannen Urban

Persson blickar ner på Tords
infiltrationsanläggning, med
en sluten låda som renar bad,
disk och tvätvatnet. En pump
brunn skickar sedan det renade
avloppet vidare. En lösning
som inte var allt för kostsam
och som är skonsam för miljön.
Men han och de övriga 172 fast
ighetsägarna i fritidshusområ
det tvingas snart at anslutas till
det kommunala Vanätet.
Det riskerar at bli en dyr historia

– närmare en halv miljon kro
nor per husägare, enligt Trosa
kommuns beräkningar.
– Många här är uppgivna.
Flera har haft sommarstuga
här sedan 1960talet. stugorna

har ett taxeringsvärde på en
halv miljon kronor, lika mycket
som det kostar at ansluta sig.
Tvingas de till det är det bara at
fyta, säger Tord Löfgren.
För at summera en fera års lång

strid: 2011 kom kravet om kom
munalt Vanät från länsstyrel
sen, med skarpa protester från
samfällighetsföreningen och
Trosa kommun. Kommunen
drev fallet ända till Högsta dom
stolen där det tog stopp hösten
2013.
nu måste kommunen välja
väg och en snabbutredning lig
ger för bordet. Tjänstemännen
har presenterat tre alternativ för
politikerna i teknik och service
nämnden:

✔ En överföringsledning från
Vagnhärads reningsverk via led
ningsnätet i Västerljung, 15 kilo
meter bort. En dyr lösning men
med god samhällsbyggnads
nyta. Blir billigare om fer fast
igheter i gisekvarn ansluts.
✔ Et lokalt avloppsrenings
verk inom Tofsö med et fem
kilometer långt ledningsnät,
bör anläggas ihop med et nyt
vatenledningssystem. Et billi
gare men mer komplext alter
nativ. ger sämre miljönyta då
avfallet går ut i Östersjön.
✔ En lokal kretsloppslösning
med tiotal tankar som fastighe
terna ansluts till. Målet är noll
utsläpp av kväve och fosfor där
näringsämnen återförs till jord
bruket, med möjlig anslutning
till kretsloppsanläggningen i
Hölö. den billigaste lösningen,
som bör kompletteras med
enskild lösning för BdTvatnet.
Länsstyrelsen kräver et kom
munalt huvudmannaskap.
Knäckfrågan är om kretsloppet

får godkänt eftersom det krä
ver et delat ansvar. Bland Tofsö
borna är bilden klar, det senare
förslaget är at föredra.
– Kostnaden skulle stanna vid
max 150 000 kronor, och miljö
efekterna blir bätre. Men det
är en juridisk knut som måste
lösas, kommunen har sagt at de
inte kan drifta 173 tankar, säger
Tord Löfgren.
Oavset val, så är tiden knapp.

senast till 2018 måste vaten
och avloppslösningen vara på
plats.
– det är et omfatande pro
jekt, som inte görs i et penn
drag. Jag tror kommunen får
ansöka om förlängning, annars
väntar vite, säger Urban Pers
son.

Mårten eidevall

marten.eidevall@sn.se
0155-767 29

Kommunen: ”Et ganska unikt ärende”
TROSA Tre förslag måste
bli et, när politikerna ska ta
ställning till avloppsfrågan
i Tofsö. Tiden är knapp,
medger Arne Karlsson
(KD), ordförande teknikoch servicenämnden.
– det blir tight. därför försö
ker vi påskynda ärendet, men
det är en svår och komplex
fråga, säger han.
Ärendet tas upp på teknik

och servicenämndens möte i
veckan. Ett inriktningsbeslut
väntas först på et extrainsat
nämndmöte den 12 februari. Till
dess ska tjänstemännen ta fram
en mer fördjupad kostnadskal
kyl.
– ambitionen är at politiken
då pekar på et alternativ, säger
Trosa kommuns samhällsbygg
nadschef Mats gustafsson.
Trosa kommun, som varit
skarpt kritiska till föreläggan

det från länsstyrelsen, har ”fun
nit sig” i beslutet. Men de är
missnöjda med at Hd inte ville
pröva frågan. Enligt Mats gus
tafsson är det här et unikt fall.
– det är et ärende av princi
piell betydelse. det är väldigt
kraftiga åtgärder, utan at det
finns en känd problembild.
Vi menar at det är et ganska
unikt ärende, därför hade vi
gärna set at Hd prövat frågan.
Mårten eidevall

Arne Karlsson (KD)

Rätegång om Gnestamord slut
GNESTA Domen mot den man
som enligt Nyköpings tingsrät
är skyldig till at ha dödat sin
tidigare sambo i Gnesta kommer
i dag, onsdag.
För drygt en månad sedan meddelade
tingsräten at det fnns övertygande
bevisning för at mannen dödade sin
tidigare sambo utanför hennes bostad
den 6 juni i år.
Eftersom en liten rättspsykia
trisk undersökning visade at man
nen kunde lida av en allvarlig psykisk
störning, beslutade tingsräten at han
även skulle genomgå en stor rätspsy
kiatrisk undersökning.

I dag kl 14.00 meddlar tingsräten domen för den man som enligt Nyköpings tingsrät har dödat
sin tidigare sambo. FoTo: JeNs AlviN

enligt den stora undersökningen lider
mannen inte av någon allvarlig psy
kisk störning och han kan därför
dömas till fängelse.
när rätegången fortsate i går upp
repade därför åklagaren sit yrkande

at mannen ska dömas till 18 års fäng
else för mord.
Via sin advokat Lina Wassler fort
sate mannen at hävda sin oskuld.
Men eftersom tingsräten anser det
fnns övertygande bevisning för at
han dödade kvinna yrkade försvaret
på at gärningen skulle rubriceras som
dråp eller vållande till annans död.

– gärningen kan mycket väl ha före
gåts av en provokation och det ska
påverka påföljdsfrågan, sa Lina Wass
ler under tisdagens avslutade för
handling.
nyköpings tingsrät meddelar dom
i dag klockan 14.00.
Roger Sundberg

roger.sundberg@sn.se 0155-767 91

Deta har hänt
■■ Den 6 juni 2014 hitas kvinnan dödad
på gården till sin bostad utanför Gnesta.
Upptäckten görs av en väninna.
■■ Den rätsmedicinska undersökningen visar at kvinnan dödats genom
trubbigt våld. Hon har bland annat 17
olika skador på huvudet.
■■ Dagen efer anhålls kvinnans tidigare
sambo som misstänkt för at ha mördat
henne.

■■ Mannen har medget at han varit på
mordplatsen innan polisen larmades,
men hävdar at hans tidigare sambo
redan var död. Han larmade själv
inte polisen på grund av chock, säger
han.
■■ Tingsräten meddelade före jul at
det fnns övertygande bevisning för at
mannen dödat kvinnan.

