
Ulrick Hultman <ulrick.hultman@kalmar.se> 

SHOW MORE 

Re: Granska Kalmar Annette Andersson och Johan Persson 
Fri, Jul 24 • 15:48 

 

Hör av mig när USB-stickan är klar för avhämtning 

Hälsningar Ulrick 

 

Skickat från min iPhone 

 

 

24 juli 2020 kl. 15:33 skrev Ulrick Hultman <ulrick.hultman@kalmar.se>: 

 

 

Hej, 

Johan skickade vidare till mig för besvarande så den åsikten kommer från mig. 

Hälsningar 

Ulrick 

 

 

 

Skickat från min iPhone 

 

 

24 juli 2020 kl. 15:08 skrev "granskakalmar@tutanota.com" 

<granskakalmar@tutanota.com>: 

 

 

Hej igen! 

mailto:ulrick.hultman@kalmar.se
mailto:granskakalmar@tutanota.com
mailto:granskakalmar@tutanota.com


Det blir utmärkt! 

Hade Johan Persson några ytterligare skäl till den långa handläggningstiden 

angående dagvattenproblematiken i området eller är det hans uppfattning att det 

enda skälet är att fastighetsägaren till en av fastigheterna i området (Akacian 17) 

hade och fortfarande har en annan åsikt än Kalmar kommun/ Kalmar Vatten AB? 

 

Trevlig helg! 

/ Mats, Granska Kalmar 

 

-- 

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

https://tutanota.com 

 

 

24 juli 2020 14:29 av ulrick.hultman@kalmar.se: 

Hej igen, 

  

Det är så pass mycket dokumentation mellan oss och Länsstyrelsen så att det inte är 

möjligt att maila. 

Kan jag förbereda en USB-sticka med allt mtrl som jag skriver Akacian på så lämnar 

jag ner den i vårt kontaktcenter så kan ni hämta den där (i stadshuset, Östra Sjögatan 

18)? 

  

Hälsningar 

Ulrick 

  

Från: granskakalmar@tutanota.com <granskakalmar@tutanota.com> 
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Skickat: den 23 juli 2020 16:52 

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

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

Ämne: Re: Sv: Sv: Granska Kalmar Annette Andersson och Johan Persson 

  

Hej igen! 

Tack för detta svar. Så bra att du varit med ända sedan 2015 så att du är väl insatt i 

ärendet. 

  

Mig veterligen har du aldrig sänt oss dessa bilagor tidigare, kanske en miss av oss. 

Oavsett vilket har vi dem nu vilket är bra. 

  

Är det rätt uppfattat att Johan Persson anser att enda skälet till den mycket långa 

handläggningstiden enbart beror på att en fastighetsägare (av flera) i det aktuella 

området haft en avvikande uppfattning om anledningen till 

översvämningsproblematiken i området jämfört med Kalmar kommun/ Kalmar Vatten 

AB? 

Om inte, vad är de andra skälen? 

  

Tacksam om du även mailar mig samtliga handlingar i ärendet initierat av 

Länsstyrelsen avseende dagvatten inklusive kommunikationen mellan Kalmar 

kommun och Länsstyrelsen. 

  

/Mats, Granska Kalmar 

  

-- 

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

https://tutanota.com 
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23 juli 2020 13:37 av ulrick.hultman@kalmar.se: 

Hej, 

  

Tror ändå det hade varit bättre att vi pratades vid. 

  

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. 

  

Efter det blev det en formell anmälan till Länsstyrelsen enligt svaret i förra mailet. Vår 

uppfattning där är att vi har svarat så fort vi kunnat på de frågor vi fått från 

Länsstyrelsen som fattade sitt beslut i juni i år. 

  

Under 2019 tillkom de två ärenden som jag beskrev i förra mailet och dessa bereds 

nu inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden efter sommaren. 

  

Hälsningar 

Ulrick 

  

  

Från: granskakalmar@tutanota.com <granskakalmar@tutanota.com> 
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Skickat: den 23 juli 2020 12:53 

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

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

Ämne: Re: Sv: Granska Kalmar Annette Andersson och Johan Persson 

  

  

  

Hej igen Ulrick! 

  

Vi arbetar på uppdrag av Granska Kalmar. Därför är vi tacksamma för svar via denna 

mail dels för att undvika eventuella missförstånd och dels beroende på att vi alltid vill 

kunna styrka det vi skriver. 

För att inte prata förbi varandra börjar vi endast med vår fråga till Johan Persson. 

Den är som i tidigare mail:  varför har det tagit så lång tid för Kalmar kommun att 

lösa den uppkomna situationen med känd dagvattenproblematik i området i Gamla 

stan? Problemen är fortfarande olösta. 

Vi har sett handlingar som visar att dagvattenproblematiken varit väl kända för 

Kalmar kommun sedan hösten 2014, dvs ca 6 år. 

Vad är hans uppfattning i denna fråga? 

  

/ Mats, Granska Kalmar 

-- 

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

https://tutanota.com 
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22 juli 2020 10:31 av ulrick.hultman@kalmar.se: 

Hej igen Mats, 

  

Det känns som det är rundgång i vår kommunikation nu och att vi inte förstår 

varandra. Tacksam om du kan ringa upp mig så kan vi prata om det istället. 

  

Hälsningar 

Ulrick 

0480-450028 

  

  

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

Skickat: den 21 juli 2020 17:26 

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

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

Ämne: Granska Kalmar Annette Andersson och Johan Persson 

  

  

  

Hej igen! 

Vi har ställt frågor både till Annette Andersson och Johan Persson och båda har ju 

hänvisat till dig. 

Idag är det jag som sköter vår inkommande mail varför jag skriver till dig gällande 

frågorna både till Annette och Johan. 
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Vi önskar, som vi skrev till Annette, de handlingar samt lagrum som Kalmar kommun 

baserar sitt agerande på.  

Hur ställer hon sig i detta ärende som representant för fastighetsägaren till Gamla 

stan 2:4? 

  

Av både Johan och Annette önskar vi en förklaring till varför detta ärende pågått så 

lång tid. Vad gjorde Kalmar kommun de första fem åren (2014-2019)? 

  

/ Mats, Granska Kalmar 

 


