Formandens beretning april 2018

Som sædvanlig har vi afholdt to arrangementer; fastelavn og Skt. Hans aften i samarbejde med
nogle af de andre grundejerforeninger i området og som sædvanlig med et flot fremmøde. Det er
jo vores grundejerforening som står for fastelavnsarrangementet mens Stendyssen står for Skt.
Hans.
Som I sikkert har bemærket på Facebook eller i lokalaviserne er der i øjeblikket en masse virvar
omkring kloakkerne i Viby og her i Dåstrup.
Sagens kerne er at Roskilde Kommune og FORS pludselig synes at kloakkerne er vores og at vi
derfor skal betale for at vedligeholde dem og udskifte dem på et tidspunkt. Dette kan selvfølgelig
være en ret bekostelig affære og vi prøver naturligvis at få overbevist kommunen om at
kloakkerne er offentlige.
Problemet startede så vidt jeg ved i 2013, da Roskilde Kommune udarbejdede en ny
spildevandsplan, hvoraf det pludselig fremgik at mange områder i Viby og Dåstrup pludselig havde
private kloakker. Det var der jo ikke rigtigt nogen som opdagede før Michael nede fra Ternevej
skrev til FORS omkring noget med et kloakdæksel. Så skrev FORS tilbage at kloakken var privat og
at de havde meget kort tid til at fikse det. Det fik Michael til at skabe noget opmærksomhed
omkring problemet. Så ham har vi selvfølgelig holdt møde med sammen med Kurt fra Stendyssen
som sidder med nogle lignende udfordringer.
Vi var til møde med kommunen og FORS og de andre grundejerforeninger her i marts, hvor de
fremlagde en plan for, hvorledes vi kan få afklaret ejerforholdet omkring kloakkerne.
Inden 1. maj 2018 skal vi sende det dokumentation vi nu kan finde, som kan hjælpe dem med at
afklare ejerforholdet.
Så det er der, hvor vi står nu, hvor vi prøver at grave forskellige ting frem som kan overbevise
kommunen og FORS om at kloakkerne er offentlige.
Såfremt kommunen og FORS stadigvæk fastholder at kloakkerne er vores, er vi blevet lovet et
forsøg mere, hvor vi kan forsøge at finde endnu mere dokumentation frem.
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