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Som eier av eiendommen Halvor Vekters vei  9  i Gunstadskogen harjeg nå fått beskjed om mulig

vannlekkasje på ledning mellom min tilkoplings kum og kommunen sin tilkopling i veibanen. Samme

beskjed er gitt flere oppsittere i området den siste tid.

Grunn til min reaksjon på dette er at vi som privatpersoner erav kommunen pålagt å fullfinansiere

reparering av vannledning som er utført og lagt av kommunen selv, og som viser seg å ikke holde

mål. Grunnarbeider og utførelse må være slett utført i og med mange lekkasjer i Gunstadskogen nå.

Ved opparbeidelse av vei, vann og avløp til eiendommene i Gunstadskogen var det kommunen sin

jobb og ansvar frem til tomtegrensene til hver enkelt tomt. Derfor finner jeg det logisk og naturlig at

dette tekniske område også i fortsettelsen er det offentlige sitt ansvar å holde i orden.

At vi som privatpersoner, oppsittere og tomteeíere nå får ansvar og blir økonomisk belastet for

tidligere, dårlig utført kommunalt arbeid faller på sin egen urimelíghet. Har fått forståelsen av at flere

med meg finner dette høyst urimelig. Flere familier har fått en ubehagelig overraskelse og en ekstra

økonomisk belastning.

Er det virkelig slik Ringebu kommune ønsker å behandle sine innbyggere og fremstå utad med slik

form for omdømmebygging?

Dersom det er noe i detjeg har hørt at det foreligger en domsavgjørelse som harflyttet grensesnittet

for eiendommenes ansvar for ledningsnettet kan det umulig ha tilbakevirkende kraft i og med

tidligere utførelse med ansvar og grensesnitt i denne sammenheng.

Førjeg finansierer elendig kommunalt arbeid vil jeg ha et tydelig og utfyllende svar som kan stå seg i

rettslig sammenheng og som gir samme rettigheter til oss tomteeíere som for kommunen ved

overtakelse av infrastruktur.

Til opplysning harjeg værti kontakt med andre kommuner der de ikke flytter slike økonomiske

belastninger over på innbyggere/ tomteeíere. Jeg etterlyser den politiske vurderingen og vedtak i

denne saken da jeg håper de er sitt ansvar bevisst og kan også være innbyggernes ombudsmenn og

kvinner.

Med ønske om forståelse for tomteeierne.

.
Inger øn ingen.


