NÅGRA AKTUELLA FRÅGOR PÅ VÅLARÖ
Under höst/vinter har medlemmar efterfrågat information på hemsidan om en del
aktiviteter på Vålarö. Styrelsen har nu haft sitt första möte för året och en hel del
information finns i det protokollet. Bara att logga in och studera.
Men för den som vill ha lite ”snabbinfo” kan kanske nedanstående vara bra.
Vattenfalls / Abekas installation av jordkabel
Information kring schaktningsarbetena från Vattenfall / Abeka. Generellt ska dessa
pågående arbeten vara klara på en grov återställningsnivå till vår/försommar -22. Därefter
sker en besiktning där representanter från styrelsen närvarar och sedan färdigställs
arbetena med en finåterställning. Det är en försvårande omständighet att man behöver
schakta försiktigt för att inte skada fiberkabeln som redan ligger på plats i marken.
Mobilmasten på Vålarömark
Rykten om beviljat bygglov för mobilmast på Vålarö. Det är korrekt att Nyköpings kommun
har beviljat Net4Mobility/Vinnergi bygglov för en mobilmast på Vålarö men med en viktig
klausul - "Fastighetsägaren ska ha gett sitt tillstånd innan byggnadsarbetena får påbörjas".
Detta har vår styrelsen varit mycket tydlig med att påpeka att vi inte har gett dem tillstånd.
Vi har dels påpekat detta formellt till Nyköpings kommuns Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnd genom ett skriftligt yttrande (vilket också hänvisas till i
bygglovet) samt till Net4Mobility/Vinnergi genom ett brev där vi i båda fallen hänvisade till
omröstningen bland medlemmarna på årsstämman 2020 som resulterade i att vi som
fastighetsägare inte gav vårt tillstånd till uppförande av en mobilmast på vår mark.
Även länsstyrelsen har nu sagt nej till mastbygglovet.
Gallringen på allmänningarna
Gallring har nyligen skett längs med Risövägen. Ris och timmer har lagts upp längs vägen.
Ris har också börjat samlas ihop där sista gallringen skett samt i vissa områden där det är
lätt att komma in med maskin.
Just nu är det mycket blött i markerna. Vi planerar att få ut resterande ris på ett rationellt
sätt vad gäller ekonomi och tillgänglighet.

