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Information från styrelsen 

Här följer lite information om vad som har hänt under vintern i samfällighetsföreningen och vad som 

är på gång framöver. 

Vattenverket 
Arbetet med att koppla in den gamla brunnen är inte klart ännu. En av anledningarna till det är att 

kommunen beslutade om en ny VA-plan i höstas vilket innebar att vi stoppade alla investeringar i 

vattenverket tills vi hade lite mer information från kommunen om vad det innebär för oss. Nu har vi 

pratat med några insatta personer och fått veta att vi kommer att få kommunalt avlopp till 

Ljungabolet om 5 år och att det troligtvis också blir framdraget kommunalt vatten till våra 

tomtgränser. Även om det blir framdraget vattenledningar till Ljungabolet så är det inte säkert att vi 

får koppla in oss eftersom det är upp till var och en att välja om de vill ansluta och om det är för få 

som väljer anslutning blir det för liten omsättning på vattnet och därmed risk för höga bakteriehalter. 

Vår slutsats nu är att vi får fortsätta underhålla vattenverket långsiktigt tills vi har bättre besked om 

kanske 4-5 år. 

En annan anledning till att vi inte har kopplat in den gamla brunnen är att det var för hög bakteriehalt 

när vi tog vattenprov i höstas. Vi har därför konsulterat HP Brunnsborrning och i februari var de här 

och spolade rent brunnen och filmade sedan insidan för att se konditionen på den. Brunnen har 

tätning ner till 9 meters djup och direkt därefter finns många sprickor i berget. Sprickor är bra för det 

ger oftast mycket vatten men eftersom de finns redan på 9 meters djup finns det risk att ytvatten 

med bakterier läcker ner i brunnen. Eftersom berget är så sprucket är det också svårt att göra en bra 

infodring som kan täta bort ytvattenläckaget. 

Det vi hoppas på nu är att bakterierna som vi såg på vattenprovet inte beror på ytvattenläckaget utan 

istället på att det hade trillat ner en groda eller liknande i brunnen. Det är fullt möjligt eftersom 

brunnsröret tills i höstas inte var ordentligt tätat längst upp. Om det fanns någon källa till bakterierna 

i brunnen så har renspolningen tagit bort den. 

Den nya brunnen borrades 2006 i samband med att pumpen i gamla brunnen skulle renoveras. När 

pumpen skulle lyftas upp gick något snett och pumpen med kabel föll ner till bottnen. Det beslutades 

då att borra en ny brunn för att trygga vattentillgången och att ha den gamla brunnen i reserv. Sen 

skulle man försöka fiska upp pumpen men efter några misslyckade försök monterades istället en 

annan pump i brunnen. 

Vi visste sen tidigare att backspolningen av sandfiltren inte är tillräcklig med bara den pumpen vi har i 

nya brunnen. I samband med renspolningen togs pumpen upp och HP Brunnsborrning tog med sig 

den för att testa kapaciteten på den. Anledningen till det är att vi ska köra pumparna i de båda 

brunnarna samtidigt vid backspolningen på natten och då ska de tillsammans leverera ett tillräckligt 

högt flöde för att backspolningen ska rengöra sanden i filtren fullständigt. Idag använder vi enbart 

pumpen i nya brunnen för backspolningen och den ger inte tillräckligt flöde så våra filter blir 

succesivt sämre. Pumpen i nya brunnen har vi datablad på så den vet vi flödet från men pumpen i 
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gamla brunnen har vi inga datablad på och det gick inte heller att identifiera vad det är för pump. Vi 

kunde bara konstatera att det var en gammal pump och vi vet inget om dess historia. Att den var 

gammal visade sig när HP Brunnsborrning testade den för då gick den sönder. Motoraxeln gick rakt 

av vilket innebär att den inte går att reparera. Vi står nu alltså inför ett inköp av en ny pump till gamla 

brunnen till en kostnad av runt 20 000 kr. 

Innan vi beslutar om inköp av ny pump ska vi klorera gamla brunnen och därefter ta nytt vattenprov. 

Om det då fortfarande är höga bakteriehalter måste vi döma ut den gamla brunnen och då istället 

satsa på att köpa en ny och större pump till den nya brunnen. 

Vägarna 
Grusvägarna är i bra skick efter underhållet förra året och asfaltvägarna är i stort sett också i bra 

skick. Det är lite problem med kvarstående vatten på vägarna efter regn och det beror i de flesta fall 

på att marken/gräset utanför asfalten är lite för hög. Vi kommer troligtvis att försöka sänka 

marknivån där vi har de största vattensamlingarna. Farthindren/vägbulorna skulle också behöva 

åtgärdas eftersom de är lite för ”snälla”. En vägbula på Herrgårdsvägen har sjunkit ihop på mitten 

eftersom de slipers som ligger under asfalten har murknat och där kommer vi att ta bort vägbulan, 

asfaltera i samma höjd som vägen och sedan istället bulta fast ett mobilt farthinder. Detta tar vi sen 

bort på vintern för att inte hindra snöröjningen.  

Vi undviker större investeringar i vägarna just nu medan kommunen jobbar med att ta fram en plan 

för framdragningen av det kommunala avloppet. Den beräknas vara klar om 1 år och då kommer 

styrelsen att titta mer på möjligheterna att samtidigt gräva ner fiber för internetanslutning och el för 

gatubelysning. 

I maj månad skickade styrelsen in en ansökan om bidrag ur Allan Karlssons stiftelse för asfaltering av 

backarna på Blåbärsstigen, Tjäderstigen och Hjortstigen. Då skulle vi inte behöva underhålla slitlagret 

så ofta och snöplogningen skulle fungera bättre. Vi blev inte beviljade något bidrag men Ljungabolets 

vägförening fick ett bidrag för asfaltering av Ljungabolsvägen mellan Blåbärsstigen och Nedre 

Västersjövägen. Det var ont om tid vid ansökan så vi hade inte tid för ett medlemsmöte men om vi 

hade blivit beviljade pengar så hade vi kallat till ett möte för att besluta för eller emot asfalteringen. 

Skog och mark 
De sista timmerstockarna hämtades i januari och vi har fått slutredovisningen från Skånetimmer. Den 

slutade på ett plus på 55 000 kr. Vi lade ner ca 15 000 kr för återställning av markskador efter 

skogsmaskinerna under hösten 2014 och kommer att lägga ner ytterligare ca 10 000 kr under 2015. 

Resultatet med återställningskostnader inräknat landar alltså på ca 30 000 kr som kan användas för 

fortsatt vård av vår skog & mark. Vi har t ex en del igenväxta områden som behöver gallras för hand 

eftersom det inte går att köra med maskiner där. Mer information om detta kommer längre fram i 

vår. 

På arbetsdagen den 2 maj kommer vi att fortsätta återställningen. Det är framförallt där rishögarna 

har legat som det behöver snyggas till. Vägen/stigen in till området bakom Rosas stig och stigen från 
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Orrstigen och ut på ängen i skogen kommer att återställas med maskin när det har torkat upp 

tillräckligt mycket i marken. 

I ansökan till Allan Karlssons stiftelse sökte vi även pengar för fortsatt gallring i vår skog.  Vi sökte för 

de partier som måste gallras för hand eftersom det inte blir något virke som ger intäkter där. Vi blev 

tyvärr inte beviljade något bidrag denna gång. 

Ekonomi/Medlemsavgifter 
I år behöver vi inte göra någon förskottsdebitering av årsavgiften eftersom ersättningen från 

Skånetimmer har gjort att vi har en bra likviditet. Årsavgiften kommer istället att faktureras efter 

stämman har beslutat om årets avgift. 

Övrigt 
Nu har våren kommit och många har börjat städa i sina trädgårdar. Tänk på att eldning av 

trädgårdsavfall enbart är tillåten v 16-18 samt 39-41 och att röken inte får störa era grannar. Övriga 

veckor går det bra att använda eldningsplatsen vid ängen/gräsplanen nere vid sjön. Reglerna 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. 

Årsmötet hålls den 9 maj kl 10:00 på dansbanan. 

Arbetsdag och iläggning av bryggorna blir den 2 maj. 

Tänk på att motioner till årsmötet ska lämnas till styrelsen senast 31/3 enligt stadgarna. Använd 

gärna detta exempel när ni skriver er motion. 

Styrelsen tackar alla som har kunnat hjälpa till på arbetsdagarna och det extra arbetet med 

återställning efter skogsmaskinerna. Det sparar vi mycket pengar på. 

 

 

 

 

 

Styrelsen för samfällighetsföreningen 

önskar alla medlemmar en härlig vår

 

http://ljungabolet.se/dokument/SkrivaMotion.pdf

