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Hej Peter, 

  

Återkommer till dig med svar på er fråga som jag övertagit från Johan Persson 

eftersom jag som tjänsteperson varit delaktigt i ärendets hantering sedan 2018. 

  

Ärendet innehåller flera formella ärenden enligt nedan: 

  

Länsstyrelsens utredning och beslut om huruvida kvarteret Akacian bör bli 

verksamhetsområde för dagvatten. 

Länsstyrelsen fick skrivelse 15 oktober 2018 och beslut i frågan kom 26 juni 2020. 

Kalmar kommun har svarat så fort det har gått på de frågor kring utredningen som 

Länsstyrelsen ställt under sin utredning. 

  

Länsstyrelsens polisanmälan av Kalmar kommun för brott mot fornminneslagen 

Polisanmälan drogs tillbaka av Länsstyrelsen. 

  

Två tillsynsärende enligt PBL i Samhällsbyggnadsnämnden 

Två tillsynsärenden om eventuell olovlig åtgärd har inkommit till 

samhällsbyggnadsnämnden. Kalmar kommun har begärt hjälp av Växjö kommun att 

utreda ärendena. Växjös utredningssvar inkom under juni och nu handläggs svaren av 

samhällsbyggnadskontoret inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden efter sommaren. 

  

Hälsningar 

Ulrick 



  

Från: granskakalmar@tutanota.com <granskakalmar@tutanota.com> 

Skickat: den 17 juli 2020 16:12 

Till: Ulrick Hultman <ulrick.hultman@kalmar.se> 

Kopia: Jesper Henke <jesper.henke@svt.se> 

Ämne: Re: VB: Granska Kalmar 

  

Hej Ulrick! 

Här kommer bilagan igen. 

Ett förtydligande från vår sida angående vår kommentar i mailet till Johan Persson 

avseende hans tidigare ordförandeskap i Svenskt Vatten. Vi utgår ifrån att han 

därigenom bör ha extra god möjlighet till både kunskap och kontakter för rådgivning 

i detta eller andra ärende rörande VA. 

/ Peter, Granska Kalmar 

  

-- 

Säkert skickad med Tutanota. Skaffa din egen krypterade reklamfria brevlåda: 

https://tutanota.com 

  

  

17 juli 2020 12:32 av ulrick.hultman@kalmar.se: 

Hej Peter, 

  

Johan har vidarebefordrat detta från sin mobiltelefon och därför har inte bilagan med 

era frågor hängt med. 

Har du möjlighet att maila mig bilagan. 
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Tackar på förhand. 

  

Hälsningar 

Ulrick 

  

-----Ursprungligt meddelande----- 

Från: Johan Persson <Johan.Persson@kalmar.se> 

Skickat: den 17 juli 2020 11:16 

Till: granskakalmar@tutanota.com 

Kopia: Jesper Henke <jesper.henke@svt.se>; Ulrick Hultman 

<ulrick.hultman@kalmar.se> 

Ämne: Re: Granska Kalmar 

  

Hej! 

  

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. 

Mitt engagemang i Svenskt Vatten som är en branschorganisation har inte med detta 

att göra. 

  

Hälsar 

  

Johan Persson 
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Skickat från min iPhone 

17 juli 2020 kl. 10:20 skrev "granskakalmar@tutanota.com" 

<granskakalmar@tutanota.com>: 

  

 

Hej Johan! 

Vi skriver till dig då vi f n arbetar med att granska ärendet med 

dagvattenproblematiken i Gamla stan. 

Bifogat är vår fråga till dig. 

/ Peter, Granska Kalmar 
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