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Information från styrelsen 

Styrelsen för samfällighetsföreningen sammanfattar här vad vi har arbetat med under sommaren och 

hösten i Ljungabolet. 

Vattenverket 
Inkopplingen av den gamla brunnen är nu helt klar vilket innebär att vi har tillgång till dricksvatten 

även om en pump går sönder eller behöver underhåll. Det innebär också att backspolningen nu sker 

med tillräckligt högt flöde för en effektiv rengöring av sandfiltren eftersom båda pumparna körs vid 

backspolningen. Vid normal drift körs pumparna växelvis varannan vecka. Problemet som vi såg i 

våras med bakterier i vattnet från gamla brunnen försvann efter vi hade spolat och klorerat brunnen. 

Trots att vi nu har tillräckligt flöde vid backspolningen fungerar inte sandfiltren som de ska eftersom 

vattenproverna fortfarande visar för höga halter av järn. Det beror antagligen på problemet med 

backspolningen som vi hade för 2 år sen. Eftersom sanden inte blev ordentligt backspolad under 2-3 

månaders tid satte filtren igen så pass mycket att vi nu måste ta till andra åtgärder för att rengöra 

dem eller som sista utväg byta sanden. Nu har vi provat att rengöra filtren kemiskt med 

kaliumpermanganat men det hjälpte inte. Nästa åtgärd vi ska prova är att backspola filtren med 

tillsatt tryckluft för att skaka runt ordentligt på sandkornen så att de rengörs rent mekaniskt. Vi 

kommer i samband med det göra en mindre ombyggnad i vattenverket för att vi ska kunna ta prover 

på vattnet som kommer ut vid backspolningen. Idag går vattnet genom rör rakt ner i en avloppsbrunn 

så det går inte att kontrollera vattnet.  

Ytterligare en åtgärd vi kan prova sen är att utöka sandfiltren med ett lager manganoxid på toppen. 

Det höjer PH-värdet i vattnet och då fälls järnet ut lättare. 

Ventilen som används vid spolning av vattenledningen på Harstigen har bytts eftersom den var 

besvärlig att komma åt och därför att det var en ventiltyp som inte gav tillräckligt högt flöde för en 

effektiv spolning. 

Vägarna 
Farthindret på Herrgårdsvägen vid Smultronstigen togs bort i somras eftersom det var i dåligt skick. 

Det hade sjunkit ihop på mitten och det var därför mycket sprickor i asfalten. Farthindren fanns 

redan när det bara var grusvägar i området och de hade byggts upp genom att lägga två slipers på 

vägen och sen fylla upp med grus runtom. Slipers håller länge men murknar ändå med tiden och det 

var det som hade hänt här. Eftersom de andra farthindren i området också är uppbyggda med slipers 

får vi räkna med att ta bort de också med tiden. 

Våra farthinder fungerar egentligen inte som farthinder eftersom de har en för ”snäll” profil och det 

därför går att köra betydligt fortare än 30 km/tim över dem. Ett generellt problem med fasta 

farthinder är att snöröjningen fungerar dåligt så en bättre lösning är mobila farthinder som kan tas 

bort på vintern.  
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För tillfället utvärderar vi hur det fungerar utan farthinder så vi har inte bestämt ännu om vi ska 

montera ett mobilt farthinder. 

Berätta gärna för styrelsen hur du upplever trafiken i Ljungabolet! 

Skog och mark 
Återställningen efter skogsavverkningen förra hösten är nu helt klar och flera av de återställda 

stigarna är nu i bättre skick än de var innan skogsmaskinerna körde sönder dem. 

Dräneringsledningarna i området har spolats i förebyggande syfte. Det gick i stort sett bra men 

mellan två av brunnarna på Rosas stig gick det inte att spola. Vattnet rann igenom så det var inte 

stopp men det gick inte att få igenom spolslangen och kan vi inte spola kommer det med tiden att bli 

stopp. Vi grävde därför upp tegelrören och lade dit ett plaströr istället. 

Ekonomi/Medlemsavgifter 
Vi har förbrukat mer pengar i år än budgeterat eftersom vi har haft oplanerade utgifter för 

nedgrävning av ny dräneringsledning på Rosas stig och för byte av spolningsventil på Harstigen.  

Övrigt 
För nästa år är följande aktiviteter  

inplanerade: 

7 maj - Arbetsdag + Bryggorna i sjön 

14 maj – Årsmöte 

1 okt – Arbetsdag 

 

 

 

Avslutningsvis vill vi som arbetar i styrelserna för samfällighetsföreningen och intresseföreningen 

tacka 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. 

Vi vill också passa på att önska alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år.

 


