
Hej medlemmar,   
  
Sedan informationsmötet i somras har VA-gruppen haft flera möten med markägarna för att komma 
framåt gällande VA-frågan och ett eventuellt köp av marken. Markägarna begär fortsatt 300 miljoner 
kronor för att sälja marken till föreningarna. Den värdering som vi beställt har kommit fram till att 
värdet av marken är 70 miljoner kronor. Detta har vi informerat markägarna om. Föreningarna och 
markägarna står i nuläget så långt ifrån varandra i frågan att det är svårt att komma framåt. 
  
VA-gruppen har jobbat aktivt mot banker för att kunna finansiera ett köp av marken, men utifrån de 
summor som markägaren begär så kan vi inte få lån till ett köp av marken. Då vi inte är markägare 
har vi inte heller lyckats hitta en finansiering för nedläggningen av VA. Enligt oss måste frågan om 
områdets framtid vara löst innan vi har möjlighet att stå för kostnaden av nedläggningen av VA.    
  
Den 11 oktober skickade markägarna ett brev till kommunalrådet Andreas Schönström (S) för att 
informera om den situation vi står inför. I brevet framgår det att markägaren vill föra en dialog med 
Malmö stad om att köpa marken. I brevet nämns även att markägarna kan komma att stänga av 
vattnet eller att föreningarna riskerar att bli uppsagda om vi inte kan finansiera nedläggningen av VA. 
Vi kan inte se att markägarna har möjlighet att stänga av vattnet då detta är ett avtal mellan 
föreningarna och VA-syd. Vi vidhåller att frågan om områdets framtid behöver vara löst innan vi har 
möjlighet att finansiera nedläggningen av VA.   
Med anledningen av markägarens brev kontaktade en journalist på Skånska Dagbladet VA-gruppen 
för att höra om hur vi ser på den uppkomna situationen. Christina Larsson från VA-gruppen har blivit 
intervjuad och även markägaren kommer att bli intervjuad. Denna artikel kommer att publiceras på 
måndag den 18 oktober. 
  
Vi är medvetna om att många av våra medlemmar är oroliga för hur frågan om VA ska lösas, men vi 
arbetar på att ha en fortsatt konstruktiv dialog med berörda parter för att hitta en lösning på detta 
tillsammans med markägaren, Malmös stads politiker och Miljöförvaltningen. Vi kommer att hålla er 
uppdaterade i processen.  
 
 
Hälsningar,  
VA-gruppen Jägershill 
 


