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Väjern och farlig brygga
I BN 2013-08-13 skrev Liselotte Johnsson ang mina iakttagelser vid
fiskekajen i Väjern.
Det fanns då, och finns fortfarande, EN FARLIG BRYGGA som inte bara har
trasiga och ruttna gångbrädor utan där hela underliggande
grundkonstruktionen är sönderrostad och fallfärdig.
Så var det 2013 och så är det fortfarande.
Vad måste hända för att kommunen ska ta tag i detta?
Medan detta ligger som ett illavarslande omen i Väjern så satsar kommunen
mängder på Smögen,
där både byggnation och satsning på brygga och väg tycks i första hand
gynna s.k. badgäster och nytillkomna ägare av Klevens nyaste
bostadsbestånd,
vilka inte heller är årsboende och skattebetalande invånare i kommunen.
I Väjern är ju de flesta helårsboende och skattebetalande. Saknar detta helt
betydelse numera?
Vem försöker kommunansvariga lura i den massmediala kommunikationen?
Se en dagsfärsk bild från Fiskekajen i Väjern och se reportage i BN från
2013-08-13.
Dessutom är det ju så att enligt tidigare uppgifter så finns behov av nya
bryggplatser i kommunen.
En upprustning av ifrågavarande f.d. fiskekaj skulle ju faktiskt kunna

kombineras med flytbryggor/pontonbrygga etc.
samt därvid ge möjligheter för ett stort antal nya båtplatser/bryggplatser.
En underminerad kajkant av detta slag riskerar ju dessutom att gradvis
underminera näraliggande kajkanter men även befintlig mark för sjöbodar i
närområdet, eller hur?
Det byggs ju nu äntligen i Väjern och såvitt känt är i skrivande stund så ska
det ju även fortsättningsvis byggas i Väjern,
och vad vore väl mer rimligt då om inte attraktionskraften i nybyggnationen
ska komma att stå i bjärt kontrast gentemot obefintlig hantering av
hamnproblemet?
Jodå, det är varken du eller jag som har uppfunnit begreppet prioritering.

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Kjell Wrigman
www.swengelsk.se

