
Johan Persson <Johan.Persson@kalmar.se> 

VISA MER 
Sv: Dina kommentarer gällande tidigare svar avseende dagvattenproblematiken i Gamla stan 
fre 9 okt. • 10:15 

 

Hej 

 
 

Jag hade ett bra samtal med fastighetsägaren i veckan. Denna dialog fortsätter mellan 
fastighetsägaren och Kalmar kommun genom Mikael Kaiser.  

Ni har i mail nedan fått svar på era frågor från Kalmar kommun och Ulrick Hultman.  

 

JP 

 

Från: granskakalmar@tutanota.com <granskakalmar@tutanota.com> 
Skickat: den 9 oktober 2020 10:05 
Till: Johan Persson <Johan.Persson@kalmar.se> 
Kopia: Jesper Henke <jesper.henke@svt.se> 
Ämne: Dina kommentarer gällande tidigare svar avseende dagvattenproblematiken i Gamla stan 

  

Johan! 

 

Bra att du efter åtta års tid äntligen tog dig tid att träffa Charlotte Åkerlind! 

Beklämmande dock att det tydligen krävs en hungerstrejk utanför kommunhuset för 

att åstadkomma detta. 

 

I gårdagens Barometern (8/10) förklarar du att "det har varit väldigt många 

utredningar genom åren och att politiken kommer in först när det uppstår ett läge för 

ett politiskt beslut. Och det har det gjort nu". 

 

Anser du att det är rimligt att det , från att det blir mer än välkänt t o m bland 

allmänheten med de stora problem gällande dagvatten i del av gamla stan, ska ta 

åtta år innan du anser att det finns läge att ta det politiskt? 
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Vi har tidigare (17/7 -20) ställt följande fråga till dig gällande 

dagvattenproblematiken i gamla stan. 

 

    "Vad är enligt dig anledningen till att detta ärende pågått under så lång tid (flera 

år) och fortfarande ej        är löst?"  

Du svarar då samma dag följande: 

    "Detta ärende har hanterats och utretts grundligt av tjänstepersoner på Kalmar 

kommun. 

    Jag vidarebefordrar därför ert mail till Ulrick Hultman som varit delaktig i detta 

arbete". 

 

Vi har då en mailkonversation med Ulrick Hultman där han svarar olika saker, dock ej 

hur du förklarar att det kunnat ta så många år. 

Vi frågar därför återigen (22/7-20) dig genom Ulrick Hultman följande: 

    "Vår fråga till Johan Persson var, och är fortfarande, hur det har kunnat gå flera år 

utan en lösning. 

     De två punkterna du nämner är ju i närtid. Vi undrar fortfarande vad Kalmar 

kommun gjorde de första           fem åren efter att de fick kännedom om 

problematiken i området. Vad är Johans förklaring?" 

  

Vi får till slut ett svar av dig på denna fråga genom Ulrick Hultman: 

 

23/7 -20 svarar Ulrick Hultman följande: 

    "Johan har bett mig svara eftersom jag varit delaktig sedan 2015. 

    En av anledningarna till att det tagit lång tid är ju att fastighetsägaren och Kalmar 

kommun/Kalmar              Vatten haft olika uppfattningar om vad skadorna på 

fastigheten berott på. Kalmar kommuns och Kalmar      Vattens syn på detta har 

kommunicerats vid flera tillfällen och jag bifogar dessa handlingar igen (2018).       Att 

vi haft/har olika uppfattningar är väl förklaring för tiden fram till 2018." 

 

Hur kommenterar du ovanstående? 



  

Vi utgår ifrån att du nu vet är att det i området under senare år skett ett stort antal 

grävningar på kommunens fastighet (Gamla stan 2:4) utan tillstånd som t ex 

grävtillstånd, TA-tillstånd m m. 

Detsamma gäller grävningstillstånd enligt Kulturmiljölagen då denna del av 

kommunen vilar på ett fornminne, detta grävningstillstånd söks via länsstyrelsen. 

Varför har inte Kalmar kommun som fastighetsägare dessa tillstånd som krävs av alla 

övriga fastighetsägare? 

 

Hur kommenterar du det? 

 

Din återkoppling emotses via denna mail 

 

Staffan/ Granska Kalmar 
 


