
Verksamhetsberättelse för Hälltorps samfällighet 2006 
 

Vi har under året haft 5 stycken givande styrelsemöten.   
 
Följande punkter har bearbetats på våra möten; 
 
- Hemsidan, www.halltorp.nu 
Vi har lagt upp en egen hemsida för Hälltorps samfällighet.  
Där kan man bl.a. hitta information om; 

- Ritningar på kabel-tv och bevattningsanläggning, kan laddas ner 
- Kom ihåg listan, där framgår det hur man skall bete sig när det blir fel på  
   kabel-tv´n eller bevattningen 
- Uppgifter om styrelsen och servicegruppen 
- Styrelse- och årsmötesprotokoll 
- Övrigt, aktiviteter, inköp, länkar m.m 

Det är av stor vikt att man ser till att hålla hemsidan uppdaterad. 
  

- Avtal med Com Hem 
Vi har förhandlat fram ett nytt avtal med Com Hem. Avtalet gäller fr.o.m. 
2007-02-05 t.o.m. 2010-02-04. Avtalet är billigare än tidigare och det är utan  
indexreglering, priset är alltså fast under avtalstiden. 

 
- Ny dörr till pumphuset 
Ny dörr är insatt i pumphuset. 
 
- Rännan till bevattningspumparna 
Rännan har under åren vuxit igen av vass och grundats upp av slam och multnande 
vass. Detta gör att vattnet blir mer illaluktande och smutsigt. 
Grävning bör ske nu under vintern då isen kan bära en grävmaskin. 
 

- Bättre/ jämnare tryck på bevattningen 
Leif Johansson har tagit fram ett förslag och pris på vad det skulle kosta om man skulle 
frekvensstyra pumparna. Det går inte att frekvensstyra befintliga pumpar utan man blir 
tvungen att köpa nya pumpar. Priset hamnar på ca 62 000 kr och då tillkommer 
kostnader för montering och el-installation. En så hög kostnad går inte att motivera.  
Andra alternativ bör studeras. 
Alternativ 1:  
Nuvarande pumpar kopplas in och ur i en viss sekvens och man behöver undersöka 
exakt hur pumparna fasas in och ur under de ögonblick då trycket stiger resp. sjunker,  
för att se att se om man kan göra vissa justeringar av sekvensen för att få det tryck som 
behövs vid det tillfället. 
Alternativ 2: 
En av pumparna är gammal och kommer sannolikt snart bytas. Man bör då titta på en 
lösning baserad på att endast en av pumparna kan tryckregleras. Denna lösning kan 
realiseras när den gamla pumpen skall bytas ut. 
Alternativ 3: 
En annan lösning kan vara att installera en hydrofor (trycktank). 

 
- Förslag på årsavgifter för 2007 
Årsavgift för bevattningen, ingen ändring (200 kr/år). 
Årsavgift för kabel-tv, ingen ändring  (1000 kr/år). 

 
Med vänlig hälsning  
 
Styrelsen 
Hammarö 2007-02-12 


