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Information från styrelsen 

Här följer en sammanställning över vad som har hänt i samfällighetsföreningen sedan årsmötet och 

vad styrelsen planerar framöver. 

Vattenverket 
Rörmokarens arbete med att installera de nya luftinjektorerna och inkopplingen av det norra 

borrhålet blev klart i förra veckan. Nästa provtagning är i november och då får vi reda på hur mycket 

järnhalten i dricksvattnet har förbättrats.  

Drifttagningen av norra borrhålet sker när vi har säkerställt att vi inte har bakterier i vattnet där. Vi 

kommer att tömma brunnen ett antal gånger för att det vattnet som står där nu, som antagligen har 

en för hög bakterienivå eftersom det har stått där i flera år, ska sköljas ut. Om inte det hjälper 

kommer vi att använda klor för att få ner bakterienivån och sedan skölja ur brunnen innan vi tar ett 

nytt prov. 

Tanken är sedan att använda de två borrhålen växelvis med byte ca varannan vecka för att det inte 

ska hinna bli någon bakterietillväxt mellan bytena. 

Vägarna 
I juli lade vi på ett nytt slitlager på grusvägarna. Vägarna hyvlades, grusades och saltades sedan för 

att binda dammet så att slitlagret ska hålla längre och inte damma. 

För att sopbilen, snöplogen, grusbilen och andra höga bilar ska kunna ta sig fram på våra vägar måste 

grenar som hänger ut över vägbanorna och vändplatserna tas bort om de är lägre än 4 m över 

vägbanan. Vi ber er därför kontrollera om ni har träd på er tomt med grenar som hänger ut över 

vägarna och kapa dem vid behov. Om ni själva inte kan ta ner grenarna ber vi er prata med era 

grannar eller med styrelsen så ska vi försöka hjälpa er. 

Skog och mark 
Skånetimmer avverkade de stämplade träden i mitten av augusti och samlade därefter in timret och 

riset. Timret ligger i travar längst in på Herrgårdsvägen, vid vattenverket och på ängen vid 

anslagstavlan. Riset fick inte plats utmed vägarna så det ligger i högar i skogen vilket innebär att 

flisningen kommer att göras där. Det kommer därför att bli ytterligare en del tyngre transporter på 

stigarna ut ur skogen när fliset sedan körs ut till lastbilen/containern vid vägen och därför gör vi ingen 

återställning av dessa stigar förrän flisningen är klar. 

Timret beräknas bli hämtat i början av oktober och flisningen beräknas bli utförd i slutet av 

november. Tiden för flisningen är mest osäker eftersom flisen används som bränsle i värmeverken 

och behovet styrs av hur kall hösten och vintern blir. 
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På den extra arbetsdagen den 6 september började vi återställningen efter skogsmaskinerna. Vi 

samlade in grenar och lade dem på högarna som ska flisas. Smått ris ska ligga kvar och multna ner 

och bli näring till de nya träden. Stigen vid bryggorna var sönderkörd så den jämnade vi till och lade 

ett lager grus på. Återställningen kommer att fortsätta på den ordinarie arbetsdagen den 4 oktober. 

Vi gör återställningen själva för att hålla nere kostnaderna och för att vi har möjlighet att göra en stor 

del av den. Vår låga årsavgift beror mycket på att vi har medlemmar som hjälper till ideellt med att 

hålla vårt område i ordning. Att hjälpa till i vår förening skapar en känsla av samhörighet och är 

grunden till den fina sammanhållning vi har i Ljungabolet. En del djupare spår från skogsmaskinerna 

kommer Karl-Åke att åtgärda med sin grävmaskin. På några platser har skogsmaskinerna kört nära 

tomtgränser och om de har orsakat någon skada på er tomt hoppas vi att ni själv kan åtgärda dem för 

att hålla nere våra kostnader. Om ni har problem att själv åtgärda skadorna ber vi er kontakta era 

grannar eller styrelsen så ska vi försöka hjälpa er. 

I slutet av juli grävde vi upp och bytte en del av den dräneringsledning som går mellan Vallmostigen 

och Rosas stig. Sträckan som grävdes upp ligger på Rosas stig 6 och vi bytte till plaströr eftersom den 

gamla dräneringsledningen bestod av 40 år gamla tegelrör som kan bli igensatta av rötter som växer 

in i skarvarna. Vi hade ett stopp i dräneringsledningen för ett år sen och valde därför att byta rören 

nu. En fördel med byte till plaströr är att vi spolar alla dräneringsrör en gång per år i förebyggande 

syfte för att undvika stopp och det tål inte alltid tegelrören. 

Diket på ängen i skogen är nu igenfyllt. Innan vi fyllde igen diket lade vi ner rör som kopplar samman 

brunnen i södra änden av ängen med brunnen i norra änden. Vi satte också en dagvattenbrunn på 

lägsta platsen på ängen för att ta hand om vattnet som samlas där vid regn. Diket vid brunnen i norra 

änden är djupt och har branta kanter så vi känner att det finns en viss risk att barn kan trilla ner där 

och göra sig illa och utformningen av diket gör att det behöver rensas varje år. Därför kommer vi att 

försöka fylla igen det under nästa år. Innan vi fyller igen det lägger vi ner rör på samma sätt som vi 

gjorde med diket inne på ängen. 

Ängen i skogen var ganska ojämn redan innan vi fyllde igen diket i juli och efter att skogsmaskinerna 

också har kört där har den blivit ännu sämre. Styrelsen planerar därför att nästa år, om ekonomin 

tillåter det, plöja ängen med en tallriksvält för att få den jämn igen. Då kommer det också att bli 

lättare att slå ängen på sommaren. 

Ekonomi/Medlemsavgifter 
På årsmötet berättade vi om vår budget och att den var lagd med ett nollresultat. Prognosen just nu 

visar ett minus på ca 10 000 kr men då har vi inte räknat in resultatet av trädfällningen eftersom vi 

inte vet när vi får slutredovisningen och hur mycket den landar på. Att prognosen visar ett minus 

beror på att vi har lagt ner mer pengar på underhållet av vägarna och på grävning av dränering än 

budgeterat. Om slutavräkningen för trädfällningen inte kommer före årsskiftet hoppas vi kunna låna 

pengar av intresseföreningen precis som vi gjorde för två år sedan. 
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Övrigt 
Kommunens skyddsjägare var i Ljungabolet i början av juli och gjorde en avskjutning av kaniner. Han 

tyckte att här fanns många kaniner och rekommenderade att vi gör en andra avskjutning efter 

semestrarna. Vi kommer därför att kontakta honom nu för att be honom att komma hit igen. Vi 

kommer att använda samma lista på fastigheter som vi använde förra gången och om ni vill lägga till 

eller ta bort er fastighet från listan mejlar ni till kanin@ljungabolet.se 

Vi har äntligen fått klartecken från polisen att ta hand om de övergivna båtarna. Ett förslag är att 

arrangera en auktion i samband med arbetsdagen den 4 oktober. Vi återkommer när vi har bestämt 

hur och när det blir av. Bilder på båtarna finns i inlägget om övergivna båtar på webbsidan. Det är båt 

nr 2, 3, 5 och 6 som nu tillhör samfällighetsföreningen. Om ni vill titta på dem i verkligheten finns de 

på båtuppläggningsplatsen och de har lappar på sig från polisen där det står hittegods. 

På årsmötet informerade ordförande, efter att ha pratat med Ludvigsson som är ansvarig för 

ordningsfrågor på Ängelholms kommun, att hela Ljungabolet 1:10 ingår i detaljplanen. För en månad 

sen tittade Torbjörn på en karta på kommunens webbsida och såg då att en remsa närmast sjön inte 

täcks av detaljplanen. Vid ny kontakt med Ludvigson bekräftade han att han hade gett fel information 

vid första kontakten. En karta ligger nu på vår webbsida där man kan se att remsan närmast sjön inte 

ingår i detaljplanen. Detta innebär att kommunens lokala ordningsstadga inte gäller där och att vi 

alltså har rätt att elda trädgårdsavfall på vår eldningsplats året runt. Men vi måste naturligtvis se till 

att göra detta under ordnade förhållanden så att det inte stör boende i området. Regler för 

eldningen finns på tavlan vid eldningsplatsen och på vår webbsida. 

En vanlig missuppfattning är att om man eldar i tunna på sin tomt så är man inte begränsad till v 16-

18 samt 39-41. Det är fel, all eldning oavsett hur den sker är begränsad till dessa veckor. Och då är 

det endast tillåtet att elda trädgårdsavfall. Förbudet gäller inte grillning med kol. Se mer på 

webbsidan under Rättigheter och skyldigheter. 

I årsprogrammet för 2014, som ligger på webbsidan, finns ett par aktiviteter kvar under hösten. 

Det är först en arbetsdag den 4 oktober och 

sedan bryggupptagning den 25 oktober. Det blir 

troligtvis också resning av julgran den 29 

november och luciafirande den 13 december i 

intresseföreningens regi. Mer om det kommer 

under hösten. 

 

 

 

Styrelsen för samfällighetsföreningen önskar 

alla medlemmar en riktigt skön höst. 
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