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Besök vid Hillesjön i Gävle kommun den 9 september 2016
Anteckning
Den 9 september 2016 besökte undertecknad och Per Ahlenius från
länsstyrelsen Alf Ekström sommarboende på Hillesjövägen 22 (fastighet Varva
3:157) och Rolf Hedlund sommarboende på Bergsvägen 15 (fastighet Hille
3:29) med anledning av problem med höga vattennivåer i Hillesjön. Med på
besöket var även Bertil Eriksson som är ombud för Rolf och Alf i ärenden hos
länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen som rör vattennivån i Hillesjön
och den anlagda tröskeldammen i sjöns utlopp Verkmyraån.
Alf visade på plats hur vattennivån påverkar olika delar av tomten vilket bland
annat innebär sämre möjlighet till odling och att det nu växer vass på delar som
tidigare var gräsmatta. Vid stranden visade Alf en stentrappa och berättade att
han inför uppförande av tröskeldammen hade blivit lovade att vattennivån inte
skulle överstiga ett visst trappsteg som sedan dammen anlades nästan alltid
legat under vatten. Enligt Alf har vattennivån varit för hög hela våren och
sommaren 2016. Efter besöket hos Alf besöktes Rolfs fastighet. Rolf visade och
berättade hur vattennivån påverkat/påverkar hans fastighet genom bland annat
försumpning av gräsmatta och försämrade parkeringsmöjlighet.
Bertil framförde att han som ombud för de berörda fastighetsägarna vill att
länsstyrelsen ändrar sitt accepterande av att Hillesjöns Framtid kan föreläggas
om att söka tillstånd för den anlagda tröskeldammen istället för att den enligt
vad som anges i föreläggande ska tas bort. Det bästa enligt Bertil vore att åfåran helt återställdes till de förhållanden som rådde innan någon damm anlades
och sedan får tillstånd sökas för att uppföra en damm. På vägen från Alf visade
Bertil hur högt vattnet stod i en vägtrumma som tillhör det dike som används
för avvattning av markområden väster om sjön upp mot Björke tillhörande
Hillesjön och Julsjöns sänkningsföretag. Om nuvarande damm ska vara kvar så
kommer de fastighetsägare som Bertil företräder att kräva kompensation för att
höja upp och anpassa tomterna till den nya vattennivån.
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