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Information från styrelsen för SFF 

Styrelsen för samfällighetsföreningen har inte varit så flitig i år med att skriva inlägg på vår webbsida 

om vad vi gör. Vi har styrelsemöten ibland, där vi mest softar 😉, men däremellan utför vi också en 

del fysiskt arbete i vårt område. Här följer en sammanfattning av vårt arbete under sommaren och 

hösten i Ljungabolet. En del medlemmar har också hjälpt till med dessa arbeten. Det är vi mycket 

tacksamma för! 

Vattenverket 
Vattenkvalitén: Arbetet med att få ner järnhalten i vårt dricksvatten har fortfarande inte gett önskat 

resultat, d.v.s. att minska järnhalten från dagens 0,7 mg/l till 0,2 mg/l. 

Livsmedelsverkets krav (SLVFS 2001:30) är en järnhalt på mindre än 0,2 mg/l hos användare. Kraven 

som Livsmedelsverket har satt på dricksvatten utgår från hälsomässiga, estetiska och tekniskt 

grundade kriterier. Kravet på järnhalten är satt utifrån de estetiska kraven på lukt och färg. Hög 

järnhalt innebär inga hälsomässiga problem men kan göra att vittvätt blir missfärgad. 

Kravet på max 0,2 mg/l hos användare gäller för gemensamma anläggningar och kan jämföras med 

kravet på enskilda anläggningar som är 0,5 mg/l. 

Just nu pågår arbete med att byta filtermassorna i ett av de två filtren. Vi kommer att se direkt hur 

järnhalten påverkas men om det fungerar på längre sikt kan vi inte säkert säga förrän framåt 

sommaren och först då avgör vi om vi ska byta massorna i det andra filtret också. 

Ventilerna för backspolning och ledningarna i vattenverket spolades/rengjordes i maj eftersom vi 

hade sett att vi inte fick tillräckligt högt flöde vid backspolingen på nätterna. En väl fungerande 

backspolning är en förutsättning för att sandfiltren ska filtrera bort järnet. Rengöringen ingår nu i vårt 

underhållsschema som görs en ggr/år. 

Förbrukning: Efter förbrukningstoppen i somras på 70 kbm/dygn har vi i höst legat ganska stadigt på 

16 kbm/dygn varav 11 kbm/dygn utgör läckage i ledningsnätet. Vi är tacksamma för alla tips om var 

läckan kan finnas. Troligtvis är det en eller flera avstängningsventiler som läcker och där läckaget inte 

påverkas av om ventilen är öppen eller stängd. Läckaget innebär inte heller att det sprutar ut vatten 

någonstans utan oftast ser man det genom att markytan vid avstängningsventilen aldrig blir helt torr. 

Det ser alltid ut som att det precis har regnat. 

Kommunalt vatten: Styrelsen har deltagit i ett möte med Miljöenheten på kommunen för att prata 

om vår dricksvattenförsörjning i framtiden. Kommunen vill att vi ansluter till det kommunala 

dricksvattnet men de kan inte tvinga oss till det så länge vår egen dricksvattenförsörjning uppfyller 

alla lagar och regler. 

Vi kommer att delta i ett möte med VA-enheten på kommunen i februari tillsammans med 

representanter för Äspenäs SFF. VA-enheten planerar VA-utbyggnaden till Ljungabolet och Äspenäs 
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och ärendet ska upp i kommunstyrelsen i mars för beslut. Kostnaden för det blir mycket högre om 

det även ska dras fram dricksvatten. 

Vägarna 
Hyvling: Den planerade hyvlingen av grusvägarna blev inte av främst p.g.a. torkan. Vägarna bör ha en 

viss fukthalt för att resultatet ska bli bra. Hyvlingen beställdes tidigt i våras men när det inte hade 

gjorts i slutet av augusti valde vi att ställa in den. 

Vi kommer nästa år beställa saltning av grusvägarna för att binda dammet. Hyvling av grusvägarna 

kommer att beställas, om inte kommunen planerar att börja gräva i dessa inom ett par år. Beslutet i 

kommunstyrelsen (se ovan) ger oss förhoppningsvis besked eller åtminstone en antydan om vilket år 

det kommer att grävas ner VA i våra gator. 

Skog och mark 
Dagvattenledning: Under några svettiga dagar i slutet av juli grävde vi ner en ny dagvattenledning 

mellan Vallmostigen och Rosas stig. Det var extra besvärligt p.g.a. torkan som hade gjort jorden hård 

som berggrund. Arbetet tog dubbelt så lång tid som vi hade räknat med, trots att vi hade en stor 

grävmaskin till hjälp. 

Parkslide: Kampen mot de invasiva växterna fortsätter och vi tycker oss se en förbättring, det växer 

inte lika ohejdat men det kan också bero på torkan vi hade i sommar. Eller så är det så att torkan har 

hjälpt oss på vägen. Vi får se hur det ser ut nästa år. 

Karta kommer att läggas ut på vår webbsida med markering av de drabbade områdena. Ni som 

hjälper till med röjning gör alla boende i området en tjänst. Gör vi inget är risken stor är att växterna 

sprider sig in i trädgårdar. 

I England har det gått så långt att trädgårdar med parkslide i princip är omöjliga att sälja (artikel i 

Newsweek). 

Stigar: Nya stigen nedanför Blåbärsstigen gjordes i stort sett klar med spångar och utrullning av 

väggrus. 

Låsbar stolpe: På arbetsdagen i våras satte vi upp en låsbar stolpe vid vändplatsen på Vallmostigen så 

att endast boende i Ljungabolet ska kunna köra ner på ängen för att sätta i båtar.  

Dammen: Eftersom det var så låg vattennivå i sjön i somras passade vi på att rensa dammen med 

grävmaskin i slutet av juli. Det hade hunnit bli ca 40 cm dy på bottnen sen dammen rensades 1991. Vi 

lät en mindre yta i mitten av dammen vara orörd så att det skulle bli kvar några näckrosor och vi 

hoppas att de så småningom sprider sig över hela dammen igen. 

Gallring: I gallringen i början av året inriktade vi oss på områden där vi kunde få bidrag från 

Jordbruksverket. Under hösten fortsatte vi med gallring i områden där vi inte kunde få bidrag. Det var 

i huvudsak i stengärdet längs Herrgårdsvägen och i vägkanten längs Ljungabolsvägen. En del röjning 

gjordes också nere vid strandkanten. 

https://www.newsweek.com/2014/07/11/japanese-knotweed-driving-men-murder-257257.html
https://www.newsweek.com/2014/07/11/japanese-knotweed-driving-men-murder-257257.html
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Parkbänkar: I samband med arbetsdagen i höst renoverades 9 sittbänkar i området med nya sitt- och 

ryggplankor. 

Övrigt 
Parkeringsregler: Eftersom det inte är helt självklart vilka regler som gäller för parkering i Ljungabolet 

följer här ett förtydligande: 

Ljungabolet tillhör detaljplanerat område och därför gäller kommunens regler i stort sett överallt, se 

undantag nedan. På vägrenen/gräsytan mellan våra fastighetsgränser och vägbanor är endast stopp 

för i- och urlastning tillåten. Vägrenen är till för gående och cyklister och man får köra på den med bil 

om det behövs vid möte. På vägbanan är det tillåtet att parkera men eftersom man då hindrar 

trafiken är det i praktiken parkeringsförbud. 

På våra vändzoner är parkering tillåten så länge man inte hindrar annan trafik. I praktiken innebär det 

parkeringsförbud eftersom de flesta vändzoner är så små att fordon inte kan vända runt om där 

skulle stå ett fordon parkerat. Tänk på att det inte räcker att man flyttar sin parkerade bil ifall det 

kommer någon som behöver köra runt på vändzonen. 

Längs ytterkanten av vårt område gäller de vanliga trafikreglerna, de som gäller utanför tättbebyggt 

område. Dit räknas vägrenen mot öst längs Ljungabolsvägen och vägrenen mot väst längs 

Herrgårdsvägen. Där kan man parkera om man står utanför vägbanan och det kan man göra i max 24 

timmar. 

GDPR: De som har läst på vår webbsida i höst har kanske märkt att vissa sidor inte är åtkomliga. 

Orsaken är att det på dessa sidor finns information som endast medlemmar ska ha tillgång till om vi 

ska uppfylla kraven i GDPR. Alla medlemmar, som har e-post, kommer runt årsskiftet att få ett mejl 

med personliga inloggningsuppgifter. 

Tack för i år: Vi som arbetar i styrelserna för samfällighetsföreningen och intresseföreningen tackar 

alla som har hjälpt till under året att hålla vårt område i ordning. Det skapar trivsel och gör att vi kan 

ha en låg årsavgift. 

Nyårsraketer: På nyårsafton för två år sen samlades de nyårsfirande Ljungabolarna på ängen nere vid 

sjön för att gemensamt avskjuta sina nyårsraketer. Det uppskattades av många! 

Styrelsen föreslår att vi försöker göra på samma sätt i år. 
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