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Överklagan
Kommfullmäktige har med politisk enighet antagit förslaget till ny översiktsplan.
Miljöpartiet reserverade sig mot att bygga bostäder på Engesbergs fritidsområde.
Byalaget överväger frågan om ett eventuellt överklagande, vilket kommer att
vara den viktigaste frågan på årsmötet. En överklagan skall vara avgiven senast
den 26 april.
Översiktsplanen
Förslaget till ny översiktsplan var utställt under våren 2010. Mellan 300 och 500
yttranden kom in. Ett antal namnlistor har lämnats där personer förekommer,
som själva lämnat yttranden, vilket lett till en person kan ha lämnat yttranden i
olika frågor. Sammanfattningsvis kan konstateras, att färre än tjugo personer
stödjer utbyggnadsplanerna i förslaget till ny översiktsplan. Länsmuseet,
Fritidskontoret Gävle Kommun och Länsstyrelsen i Gävleborgs län har kritik
mot förslaget.
Gävle Kommun har under 2011 gjort ett så kallat omtag i planfrågan, vilket
innebär att kommunens tjänstemän bjudit in till så kallade dialogmöten för att
kunna köra över de tidigare skriftligen avlämnade synpunkterna.
Vatten och avlopp
Kommunfullmöktige beslutade vid samma möte, att Norrlandet skall anslutas
till samma taxa som övriga kommundelar. Vatten och avlopp är utbyggt till och
med Lugnet till ordinarie anslutningsavgifter och taxa. Det är positivt att
politikerna har insett vad de redan beslutat därvidlag. Den fortsatta utbyggnaden
av VA kommer att följa ordinarie taxa. Det är emellertid negativt att kommunen
påbörjat en höjning av de ordinarie anslutningsavgifterna i nu beslutade två steg
med närmare 25 % och har aviserat ytterligare höjning.
Detaljplaner
Byalaget har yttrat sig över ett förslag till ändrad detaljplan för Sjötorp. Inga
andra ärenden av plankaraktär har gått ut från Gävle Kommun för yttrande av
någon organisation på Norrlandet.
Muddring av farleden
Så vitt Byalaget hittills erfarit från kontakter hos Sjöfartsverket är det tveksamt
om det kan komma igång någon muddring detta år. Miljödomstolens beslut är
enligt uppgift överklagat av en privatperson. Mer information kommer att
lämnas på årsmötet.

