
Kort rapport från styrelsen om Tuna samfällighet.

Påminner som inledningsvis om att Samfälligheten består av 2 
gemensamhetsanläggningar.
Gemensamhetsanläggning 1 som är våra vägar och inget annat, där är alla 
med.
Gemensamhetsanläggning 2 som är åretruntvatten, sommarvatten, 
allmänningar och bad. Här är det ett 80-tal av oss som är med.

För vägarna gäller att vi nu i princip är färdiga med återställandet efter 
fibernerläggningen. Kan återstå enstaka mindre asfaltering.
Samtidigt planerar vi nu att laga enstaka potthål på Ekebergsvägen samt 
sopning av asfalten och senare även dikesklippning.
På Ekebergsvägen ska vi anlägga en ny mötesplats för att undvika att vi möts 
mitt på vägen och kör ut och förstör vägkanten. Vi ska även göra en 
omfattande korrigering av skyltningen vid våra farthinder enligt åläggande från 
"vägförvaltningen".
Samtidigt ska en grupp göra en översyn av krondiken, diken, vägtrummor, 
vägkanter samt uppskatta framtida underhålls behov.

Vattenanläggningen.  Åreteruntvattnet fungerar bra och regelbundna 
vattenprover visar att vattnet är tjänligt. Under vintern när förbrukningen 
minskar kan det ibland bli lite högre förekomst av vissa ämnen, men inte så att 
vattnet blir otjänligt. Det kan dock finnas skäl att ni som bor i Tuna över vintern 
gärna spolar lite extra om ni vill ha klart vatten i dricksglasen. Gäller främst de 
som bor långt från pumpstationen där flödet är mindre. Mot bakgrund av detta
ser vi gärna att om ni vill fylla pooler med åretruntvatten får ni gärna göra det 
nu i april-maj men inte senare.  Översyn har gjorts av pumphuset utan 
anmärkning. Samtidigt har en grupp tillsatts för att se över framtida behov av 
investeringar och hur vi ska klara underhåll. Om det komunala vattnet vet vi 
bara att det dröjer.

Allmänningar, bad och skogar: 
Förslag till skogsplan håller på att tas fram och presenteras vid årsmötet.
Lilla badet ska ses över gemensamt den 1/5 kl. 10:00 av de som använder det 
och då komma med ev. önskemål och förslag om vad som kan behöva åtgärdas.



Flis, gamla fotbollsplanen.  Vi måste skärpa oss så att vi följer riktlinjerna för 
hur vi lägger dit ris, grenar och annat. Nu senast fick vi ånyo 20% avdrag p.g.a. 
"föroreningar" i form av jord och sten, kanske främst beroende på att vi lägger 
dit rötter, vilket är förbjudet.
Samtidigt har vi minskat ytan för att lägga ut material, beroende på att 
flishögarna bredde ut sig framför våra medlemmars hus längst ut på 
Stickvägen.
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