Hej alla medlemmar
Information från styrelsen mars 2021
Det stora bekymret under vintern har varit att vi haft en orimligt hög åtgång av vårt vatten.
Vattentillgången i vår brunn är inget problem men det har samtidigt inneburit att Bengt fått fylla på
oerhörda mängder kemikalier för att behålla kvaliteten i vattnet som går ut i våra rör. Det innebär
såväl en viss ökad kostnad som extra arbete för Bengt och även en onödig kemisk belastning av vår
natur. Vi har haft vår rörmokare Blomkvist på plats men inget fel i själva vattensystemet utan allt
har tytt på att vi har en eller flera läckor. Det har hänt tidigare men svårigheten är att se var det
läcker när det ligger snö och det är tjäle. Det vanligaste problemet är att vissa av oss inte stänger av
vattnet utanför huset eller att man stänger av del felaktigt. Om man då inte är ute så uppstår av och
till läckage p.g.a. att rören fryser. Nu har Bengt efter många dagars spaning runt hela vårt rörsystem
lokaliserat några tänkbara orsaker och vissa kranar har stängts av utanför enstaka hus och
vattenförbrukningen har normaliserats.
Samtidigt så har jag som ordförande följt Bengt i hans arbete i pumphuset och det är något att
fundera över. Det är trångt, kallt och fuktigt. Massor av knappar, instrument, mätare och visare. En
mängd kemikalier som ska pytsas i på rätt sätt samt inte minst kalla, hala 25 kg säckar som ska
lyftas upp och tömmas, som nu senast 10 st på en gång. Bengt är ”grym”. Idag har vi några som
hjälpligt kan ställa upp om Bengt får förhinder men vi måste på sikt bli fler som vill lära sig och kan
tänkas vara behjälpliga vid behov. Styrelsen funderar!
Vår kvalitetsansvarige Kjell-Ove har lämnat följande rapport:
# Vattenanalysen var helt utan problem, bakteriologiskt perfekt och kemiskt utan
anm frånsett en manganhalt något över rekommenderat, t.om järnhalten låg godkänt
denna gång! Både mangan och järn brukar normalt ligga något över.
Analysen finns på hemsidan.
# Tidplanen för kommunalt VA är fortfarande högst osäker! Utbyggnaden av Edsala-Kalkudden i
Mariefred har gått i stå efter överklaganden från entreprenörer. Etappen var ju tänkt att vara klar
2023, nu skriver SEVAB " Vi kan tyvärr inte säga hur lång tid detta ärende tar idag. Detta påverkar
även start- och sluttiden för VA utbyggnaden. Tidplanen revideras när vi vet mer."
Det innebär att efterföljande områden glider iväg i tiden, inklusive Tuna.
Vi gör klokt i att hålla igång vårt vattenverk och vid behov göra de investeringar vi finner
nödvändiga.
Det andra bekymret just nu är annars vår flishög. Flisbilen kom och drog vidare. De ansåg framför
allt att de inte vågade lite på vägunderlaget trots att vi nogsamt plogat bort snön vid flera tillfällen.
De anmärkte även att vi på höger sida lagt ris och grenar för nära vägbanan vilket försvårade
framkomsten. Så nu står vi med fulla flishögar och möjligen om vi får arktisk kyla i mars så kan de
återkomma. Annars måste det transporteras bort med traktor och annan form av flis vilket kan vara
svårt att få fram. Styrelsen har dock beslutat att allt måste bort för att vi ska kunna göra i ordning
markunderlaget så att det blir hållbart för tung lastbil. Det kan bli en kostnad runt 75000 men vi
anser att tillgången till en avlastningsplats för vårt ris är värt det. Under åren har vi också tjänat in
den summan på det flis vi fått sålt.
I detta sammanhang kan vi också glädjas åt att vi fått bra betalt för den gallring och röjning som
genomförts, så ekonomin är god. Vi har tidigare även röjt längs Båtvägen/Tunaborgsvägen. Uppe
på Höjdvägen mot Roparuddsvägen röjer nu föredömligt enstaka medlemmar på eget initiativ.

Vi väntar på grusning av Haguddsvägen samt målning av gupp.
Vi kommer att få 2 nya medlemmar då vår tidigare vägförvaltare Lars Resander med fru nu sålt
liksom familjen Ken Haugstad. De nya tillträder mars, april.
Initiativ har tagit till bildandet av en Bastuförening för uppförande av Bastu på ett eller annat sätt.
Detta är något som kommer att ligga utanför samfällighetens ansvar och uppgift. Styrelsen ställer
sig principiellt positiv men avvaktar att föreningen bildas och att det kommer konkreta förslag från
dem. Vi kan möjligtvis upplåta mark eller vatten. Se bifogade bilagor. Initiativtagaren kommer att
skicka ut inbjudan till ett första möte senare i vår.
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