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ÅBY
En fastighet i centrala Åby, riskerar att undermineras och i värsta fall få skador,
på grund av den kraftiga vårfloden.
Det handlar om affärsbyggnaden bredvid den nyligen öppnade kulverten i
Torshagsån.
- Vi har påpekat risken för konkursförvaltaren, advokat Johan Andrae, men han
verkar vilja avvakta situationen tills huset fått en ny ägare, säger Göran
Tunesson på Sydkraft som ansvarar för Torshagsåns flöde.
Problemet med just det här huset, är det stora hål som står öppet på
gårdsplanen, sedan den underminerades för flera år sedan.
- Sydkraft har byggt om vid vattenutloppet från Glottern, så att flödet i
Torshagsån är större än vad anläggningarna klarar, menar förre ägaren Klas
Adsell. Därför är risken stor att fastigheten sakta men säkert undermineras
och bottenplattans lekakulor spolas bort av det kraftiga vattenflödet, med
mångmiljonskador som följd.
<b>Bekymmersamt</b>
Göran Tunesson på Sydkraft är medveten om faran:
- Ja, läget är bekymmersamt, eftersom snösmältningen och därmed
vattenflödet ner i Torshagsån är värre än på länge i år.
- Så jag hoppas att den som tar över fastigheten åtgärdar det
underminerade området runt gropen på gårdsplanen.
- Vi kan inte hur som helst minska vattenflödet, eftersom vi rättar oss efter
naturen och då blir det ökat vattenflöde i Torshagsån vid exempelvis kraftig
vårflod efter snösmältning.
- Men då gäller det för fastighetsägarna längs ån, att de hela tiden rensar
den från skräp och helt enkelt sköter den.
<b>Auktion på torsdag</b>
Konkursförvaltaren Johan Andrae säger så här:
- På torsdag i nästa vecka ska fastigheten säljas på exekutiv auktion och
innan dess anser jag inte att någon akut insats behöver göras angående
undermineringen.
- Däremot har jag anlitat folk för att försöka rensa det uppkomna hålet på
gårdsplanen från skräp som ligger nere i vattenflödet.
SÖREN BOSTRÖM
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underminera marken nära en fastighet i centrala Åby, där
sedan lång tid ett gammalt underminerat hål finns. FOTO:
JANNE FORSBY
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