
                                                                                                                             Kalmar 2021-12-13 

Personligt brev till Kalmars kommundirektör Annette Andersson 

"Citat Annette Andersson:  I början hade vi en lugn diskussion och en bra kontakt."     

Det ser och såg vi som drabbad familjen som en självklarhet, att träffas, då du som granne, Gamla 

stan 2:4, ej tar hand om ditt regnvatten som lagen aviserar, utan låter det förstöra vårt hem och liv, 

vilket är pågående efter 9 år.   Ditt jobb – våra liv, det tycker vi är jobbigt Annette.                                                                                                                                                

Detta är otvistigt av samtliga verkligt oberoende experter i samverkan som utfört syn i verkligheten.               

Svensk lag: Alla fastighetsägare måste ta hand om sitt vatten som faller på sin tomt. Ej grannars. 

Min fastighet har avtal med KVAB, som tar hand om min fastighets regnvatten, från min fungerande 

dränering, som är rätt kopplad och dimentionerad. Jag har därmed uppfyllt lagarna.                                                                                                                                                                                                                            

I mitt jobb utbildar jag bla i dessa lagrum och förstår att du som kommundirektör, ej kan agere, då du 

helt enkelt saknar utbildning, men varför vägrar du då att låta någon hjälpa dig?                                                                      

Du är högsta chef i Kalmar kommun och ska alltid i din roll föregå med gott exempel, eller hur?                                   

Lagarna förutsätter att kommunerna innehar sakkunniga experter i samverkan, utöva tillsyn och egen 

utredning. I Kalmar är det tvärtom styre. Kommunledningen bestämmer genom Ulrick Hultman som 

är föredragare i en av alla sina roller, att begära av KSAU ska granska enbart den drabbade 

fastighetsägaren, ej den felande Gamla stan 2:4.                                                                                           

Dessutom ska dessa oberoende granskningar ske av era anlitade underleverantörer, betalas av 

skattemedel. Att de sedan återkommande far med osanningar i beslut och utredningar är inte ok och 

vilseleder de som får betala - skattebetalarna i Kalmar. Varför åberopar ej dessa bolag jäv? 

Samhällsbyggnadsnämnden lyder kontorets tjänstemän. De tjänstemän som kommunledningen 

anställt utan att tjänsterna lystes, ej i konkurrens. Då menar jag Johan Wendell chef kontoret och 

Mikael Kaiser i alla sina roller som bygglovschef, byggnadsinspektör, tidigare TF planchef, men helt 

avsaknad av utbildning i aktuella lagrum. Inga andra får delta. Era tyckanden blir en sanning till media 

där Eva Brynolfs beslutar på länsstyrelsen, dvs inga sakkunnigas inblandning varken från kommunen 

eller länsstyrelsen.  Det tycker vi är jobbigt, Annette.                                                                                                                                   

Ni på kommunledningskontoret kräver att de som har i uppgift att granska dig/er, med dig som 

högsta lönesättande chef, vägras all kontakt med mig och andra drabbade.                                                      

Du som högsta chef, går helt emot ditt ansvar, att vägleda politikerna och tjänstemännen att följa 

gällande lagrum som demokratiskt är stiftade i Riksdagen. Du får i din roll ej politiseras. 

Gamla stan 2:4, delen Akacian, Björken och Cedern, som saknar avtal med KVAB, vilket är unikt i 

Kalmar och i andra städer. Annette, du tar ej  hand om ditt regnvatten på dina 5500 m2 asfalterade 

gator då du saknar ledningar, du får ej låta ditt vatten går ner i KVAB brunnar som ej dimetionerade 

för ditt vatten på knappt 3 miljoner per år, vilket KVAB återkommande delgivit dig.                                                             

Ditt vatten klassas avloppsvatten och måste passera en reningsanläggning som du saknar, då det ej 



får nå havet orenat. Denna lag heter miljöbalken och den du ej ”tycka bort”, med dig som tidigare 

och idag Ulrick som ansvariga.                                                                                                                                           

Dina gator är idag högre än alla husen i Akacian, vilket är i strid med P110 (Svenskt vatten). Ett 25 tal 

schaktningar har skett utan tillstånd och slängda relationsritningar, enligt er egen personal, fråntar ej 

er ert ansvar enligt lagen. Tvärtom att strategiskt försvåra miljökontroll, slår hårt i lagen. 

Du som kommunens högsta chef, ansvarar även för VO monopolet, schaktningar, tillstånd mm. 

 Konsekvenserna av instängt vatten som detta orsakat i min och andras fastigheter idag och 

framöver, då dessa djupa schaktningar tar många år att stabilisera. Att ni dessutom bytt ut jorden i 

era höjda gator, i fornminnesmark till grus, gör våra fastigheter i Akacian till läskpapper härigenom 

skapade stenkistor. Dessa kaos  åtgärder helt utan samverkan, saknar även tillstånd, men har ändå 

hänt, vilket vi har bevis på, bla i min källare. 

Detta kan inte en Tingsrätt reda ut. De hanterar skadestånd, då skadan är utredd, den är 

pågående.                                                                                                                                                                                              

Det tog 9 år innan sakkunniga delgavs access att agera igen och utföra en dagvattenutredning i den 

delen som helt saknar ledningar, som såklart resulterade i samsyn med övriga oberoende 

utredningar under åren ni konsekvent vägrat agera i – dvs instängt vatten. Ulrick Hultman delger i 

Barometern Citat: ja, Charlotte har haft rätt hela tiden. Jag vill inte ha rätt. Jag vill bara inte ha ert 

vatten i mitt hem, få tillbaka livet och ett hem. Det Annette tycker vi är jobbigt. Jag och alla 

medborgare vill enbart att ni som kommun följer svensk lag. Då ingår möten i verkligenheten och 

samtal som vuxna personer. 

Efter 9 år av ren kamp och där jag har förlorat allt jag äger, går du ut i tidningen och anser att du 

tyckt att ärendet VAR jobbigt. Ditt jobb – Våra liv. Vi lever i en mardröm, där du enligt lagen är skyldig 

att ta hand om ditt vatten, men du fortsatt vägrar.                                                                                                                                               

Inget är löst ännu, trots att oberoende bevis finns, för att ”kommunledningskontoret är av en annan 

åsikt” . Länsstyrelsens beslut vilar på Eva Brynolfs ”egna samlade bedömning”, 100 % era ord.                                

Inga oberoende med utbildning i sak har fått delta, därmed ogiltiga. 

 

Du svek, sviker och far med härmed bevisade osanningar i tidningen, Annette Andersson.                            

Det, Annette tycker vi är jobbigt.                                                                                                                                                                                            

Jag, Charlotte Åkerlind, min så drabbade son, övriga barn, barnbarn, familj och vänner, har aldrig fått 

träffa dig, Annette Andersson. Varför? Vi måste få kunna boka ett möte med dig, eller?                                                                                                                                        

Vi är alla skattebetalare i Kalmar kommun, dvs betalar bla din lön med vår kommunalskatt.                                

Fråga :Är detta ett normalt agerande från din sida, dvs vi är ej ensamma att drabbas?                                                                                                                                                                         

Vi har försökt, verkligen försökt, vilket du vet, att träffa dig och att samtala för en lösning.  Du har 

aldrig besökt vårt hem och nonchalerat alla våra kontaktförsök under åren.  



Ditt uttalande är så ofattbart och så kränkande i sin helhet.                                                                                                                               

Jag med flera har skickat hundratals mail till dig, Annette som kommundirektör i Kalmar, som 

fortfarande saknar återkoppling, vilket är i strid med bla förvaltningslagen och grundlagen, av Kalmar 

kommuns högsta chef. Alla mail finns såklart med bevis.                                                                                                                                                  

Efter år av samtal och mail där ingen var ansvarig, delges jag av en granne ditt Annette Anderssons 

mobilnummer, i augusti 2016. Du lovar att ta ”tag i ditt eget ansvarsområde”, dvs ”ta hand om ditt 

vatten på dina gator ”som är ett lagkrav.  I december 2016 ringer jag igen, för att påminna dig om ditt 

problem, som mot lagarna förstör mitt hem mer och mer. Vi som familj lider…                                                                                                                                                                     

Svaret är citat: Är inte detta löst ännu…………                                                                                                                        

I februari delger samhällsbyggnadskontoret Rebecka Persson mig en lista på kommunens ansvariga 

personer inom olika områden och dess underleverantörer, 22 namn från 14 olika 

avdelningar/företag. Ingen anser sig ansvarig att tvinga dig som fastighetsägaren Gamla stan 2:4 till 

det som lagen föreskriver. Du är dina anställdas lönesättande chef och merparten har ”slutat”.                    

Ja,  såklart var de rädda, då de skulle granska sin chef, dvs dig.  De hjälpte mig och min familj mycket 

och merparten av de bevis som jag idag innehar är från just dem.  Sedan ”era bevis genom er advokat 

Mörtberg, februari 2018” som aldrig besökt verkligheten, förbjöds dina anställda att samtala med 

mig mer.  Alla samtal skulle upp till kommunledningskontoret. Nu genom kommunikatören Ulrick 

Hultman, den ”nya” fastighetsägaren. Men även TF kommundirektör, koncern VD (för bla KVAB), 

kommunikatör för känsliga ärenden, föredragare KSAU. Hur många stolar får man sitta på samtidigt 

och utreda sig själv om och om igen, dessutom utan sakkunskap? 

Samma Ulrick som delgav er advokat Mörtberg era försvarstal.                                                                              

Källa Fredrik Mörtberg. Dessa fyra sidor som ej har med verkligheten att göra, rena lögner men 

betald av oss skattebetalare. Annette är det myndighetsutövning, lika inför lagen? 

Ni båda delger att ni ej är sakkunniga. Varför vägras sakkunniga att delta i Kalmar kommun.                       

Finns dem ens idag? Om de finns, varför vägras de då att agera?  

Media – lagen förutsätter att Kalmar kommun innehar sakkunniga experter i aktuella lagrum PBL, 

LAV, JB, MB  och tillstånd. Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet över alla, i detta fallet sin 

tjänstemännens lönesättande chef, vilket nämnden vägrat i 9 år. 

Tredje samtalet var att Annette ringer upp mig, då hon ej vill svara per mail på skrivelsen från mig, 

min mamma och min son, som är några av familj och släkt som drabbats av de förtal som Annette 

som privatperson eller kommundirektör sprider ut i staden Kalmar, där många vittnen finns.                    

Jag har en rumän som grävt ur källaren och får skylla mig själv (?) Det tycker vi är jobbigt, Annette. 

Här börjar din ”sanning” spridas till KSAU, samhällsbyggnadsnämnden, kontoret, KVAB och 

länsstyrelsen med flera. I detta samtal delger du Annette att detta inte stämmer, dvs ingen rumän 



har grävt ur min källare. Då kräver jag en dementi till ovan av dig, vilket beslut och utredningar 

bygger på. Myndighetsutövning önskas enligt FL där osanningar ger ogiltiga beslut. 

 I vår desperation då vi vägrades helt kontakt med kommunledningskontoret, efter 4 års 

inkommande avloppsvatten (regnvatten) från ansvarige fastighetsägaren Annette Andersson, 

vädjade jag om ett möte med kommungruppen, då detta vatten blivit vår familjs liv. Tre olika 

advokater anlitade av mig, i omgångar som kommunledningen helt enkelt vägrade att svara. 

Advokaterna uppgav hur mycket kostnaderna över förstört material var uppe i efter hand, men att 

FOKUS är enbart lösning av allt inkommande vatten. Skadestånd kan inte fastställas, förrän skadan är 

känd. Skadorna ökar för vid varje regn, vilket är pågående i Gamla stan. Jag har betalat i 9 år ! 

Här är bevis på de tre mailen som kommundirektören i Kalmar svarat den drabbade fastighetsägaren 

under alla år. Övrig personal var stoppade att samtala med mig och hänvisade till Annette. 

Merparten har slutat idag. Se bevis i bilagan kontaktlistan. 

Att bli ratad och nonchalerad av dig som yttersta chef i Kalmar kommun, tycker vi är och har varit en 

9 årig mardröm, Annette. Våra liv och ditt jobb. Oförlåtligt!                                                                                

Vårt förtroende för dig som kommundirektör men även som person är helt borta. 

 

1: mailet - Vill boka in ett möte med kommungruppen  
9 april 2018  09:15  Snart 4 år sedan som ni två avsa er allt ansvar, genom en advokat som ni 
själva anlitat, Mörtberg, vi skattebetalare betalat,  vilket är överbevisat 
Från:Annette Andersson <Annette.Andersson@kalmar.se> 
Till :charlotte@rabykonsult.se 
Cc:Johan Persson 

Hej Charlotta   - FK mitt namn är Charlotte 

 Inledningsvis vill Kalmar kommun beklaga att du drabbats av problem med översvämningar på din 

fastighet. 

Kommunen har gjort en skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffade och i 

skrivelsen från den 1 februari 2018 redogörs kommunens inställning om de ersättningskraven som du 

riktat mot kommunen. Av skrivelsen framgår att kommunen bestrider att kommunen på något sätt 

skulle ha förorsakat att du drabbats av skador på din fastighet eller i övrigt agerat på ett sätt som kan 

medföra skadeståndsansvar.  Du har därmed fått ett slutgiltigt besked om att kommunen inte anser sig 

vara ersättningsskyldig. Kommunen kommer således inte att träffa någon överenskommelse i enlighet 

med dina krav. 

 Vill du driva vidare ärendet om skadeståndskrav mot kommunen har du möjlighet att väcka talan mot 

kommunen vid en allmän domstol (Tingsrätten i Kalmar).   

 Hälsningar 

Annette Andersson                   Johan Persson 

Kommundirektör                       Kommunalråd 

 

 

 



Vem är ansvarig för dagvatten på Klostergatan & Söderportsgatan i 
Kalmar Kommun? 

26 april 2018  16:15   
Från:Annette Andersson <Annette.Andersson@kalmar.se> 
Till:charlotte@rabykonsult.se 

Hej Charlotte 

Du har tidigare fått besked om kommunens inställning i ansvarsfrågan och om hur du kan gå vidare 

med ärendet. Jag har inget ytterligare att tillföra i ärendet. 

 Hälsar Annette Andersson 

  

SV: SV: Vem är ansvarig för dagvatten på Klostergatan & 

Söderportsgatan i Kalmar Kommun?  
27 april 2018  12:12   
Från:Annette Andersson <Annette.Andersson@kalmar.se> 
Till:charlotte@rabykonsult.se 

Hej Charlotta             FK - Jag heter Charlotte 

 Dina frågor får avgöras av domstolen. 

 Hälsar 

Annette 

Vintern 2020 konstaterar kommunens egna dagvattenutredning att Gamla stan 2:4, saknar 

naturliga avrinningsvägar, dvs är instängt. Pågående. 

  

Sv: Ansvarig chef över Mikael Kaiser 
4 mars 2021  09:00   
Från:Annette Andersson <Annette.Andersson@kalmar.se> 
Till:charlotte@rabykonsult.se, Ulrick Hultman, Emma Arenius (mindre) 

Hej Charlotte 

Tack för ditt mail. 

 Johan är inte i jävig vilket gör att det är honom du ska vända dig till när du har synpunkter på hans 

medarbetare. 

 Hälsar  Annette 

 

Saken: JÄV är en lag, inget tyckande Annette Andersson, för att skydda oss medborgare, för att 

garantera en oberoende och demokratisk behandling. Läs Förvaltningslagen. 

 

 

Jag är en av alla drabbade i Kalmar stad, där ni fått del av en liten flisa. 

Ingen ska någonsin bli lika drabbad som min son blev, Annette Andersson, inget barn eller deras 

föräldrar. Gör om och gör rätt, NU! På gående drabbad familj Åkerlind 0734-100442 


