Fastighetsägare hotas av böter
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KRISTINEBERG Flera fastighetsägare i Kristineberg hotas med kraftiga böter.
Anledningen är ovårdade tomter och hus.
En gammal tvättmaskin, frysbox, däck, rostiga bilar. Staket som håller på att rasa ihop.
Listan kan göras lång över det skrot som finns vid några fastigheter i Kristineberg. Det är
inte bara skräpet som upprör grannarna. Några av husen är i sådant dåligt skick att de
kan bli en farlig lekplats.
Tre månader på sig
Kritiska röster har höjts från bybor över de fallfärdiga husen och ovårdade tomterna. Men
de ansvariga fastighetsägarna har inte gjort mycket för att städa upp. I ett av husen på
Kopparvägen har två nya dörrar satts in av fastighetsägaren. En av de gamla
ytterdörrarna står vid sidan om. Det här retar byborna och särskilt grannarna.
– Det är inte särskilt vackert att se denna förödelse, säger en Kribergbo till VF.
Miljö- och samhällsnämnden i Lycksele kommun tänker nu se till att det blir ändring på
torpet. De privata ägarna som bär ansvaret för husen och marken har fått drygt tre
månader på sig att städa upp eller åtgärda husen. Annars får de punga ut med 50 000
kronor var.
Åtgärder har försenats
Ordföranden i miljö- och samhällsnämnden Eivor Husing förstår byborna i Kristineberg.
Men att åtgärderna från nämnden har försenats på grund av att fastigheterna har bytt
ägare vilket medfört att nya förelägganden har fått omarbetas. En del av fastigheterna
saknar lagfart och fastigheten återgår då till den tidigare ägaren.
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Ska vi ha det så här i Kristineberg?
JAG GJORDE MIG EN tur på samhället i Kristineberg efter semestern, och vad får man
se?
Ostädade tomter med skrotbilar och annat skrot, högt växande gräs på tomter och i
diken, och givetvis dessa förfallna ödehus som helst borde rivas.
Är det så vi vill ha det, vi Kribergare? Jag tror inte det.
Och varför har inte miljö- och samhällsnämnden i Lycksele agerat när det gäller
Kristinebergs förfall?
Pensionärslägenheter säljs och fraktas bort för en ringa summa. Är det utveckling? Nej
knappast.
Nej, skärpning alla fastighetsägare och Lycksele kommun!
SIXTEN LUNDBERG
Kribergare sedan 1973 när samhället var vackert

