
 

Verksamhetsberättelse 2011, Hälltorps Samfällighetsförening 

Översyn av bevattningsanläggningen 

Styrelsen tog över i april/maj månad 2011. Under försommaren genomfördes en 
genomgripande översyn av bevattningsanläggningen med översyn av kranar, uppläggning 

av reservdelar samt översyn av pumpanläggningen. Ett antal kranar byttes ute på 
tomterna och regler upprättades för att förhindra sönderfrysning av kranar. Sönderfrusna 
kranar har annars vid upprepade tillfällen orsakat försenad uppstart av 

bevattningsanläggningen. Pumphuset målades om. Sommarvattnet fungerade väl under 
sommarhalvåret med högt tryck och bra flöde. 

     

Foto 1. Kanal innan grävning. Smal ränna, mycket vass.                Foto 2. Nymålat pumphus. Markerade träd har tagits ner. 

Ansökan om grävning/muddring av kanal. 

Ansökan till Länsstyrelsen för grävning/muddring av bevattningskanalen lämnades in på 
försommaren och behandlades av Länstyrelsen, vilket tog tid eftersom det även 
behandlades av den grupp inom Länsstyrelsen som har hand om naturreservat eftersom 
området ligger i anslutning till ett presumtivt naturreservat. I tillägg begärde Hammarö 
kommun in en detaljerad anmälan om placering av muddermassor. I vår ursprungliga 

ansökan ingick även fällning av olämpligt placerade träd vilket utfördes av kommunen 
under hösten.  

Besök av miljöinspektör, uppstädning 

En miljöinspektör från kommunen besökte platsen och vi fick slutgiltigt OK för grävarbetet. 

Medlemmar av styrelsen och servicegruppen kapade upp fällda träd, sågade ner sly, 
städade upp området, rev upp stängslet och körde avfall till återvinningscentralen. 

 



Översyn av IT-lösning för området 

Vi använder idag ComHem som leverantör av bredband, i vissa fall även för TV och 

telefoni.  

Under september månad upptäcktes att kontraktet med Comhem hade ett 
uppsägningsdatum som låg mycket nära i tiden. Om datumet överskreds utan uppsägning 

skulle kontraktet löpa i 3 år till utan möjlighet till uppsägning eller möjlighet till översyn, 
varför vi valde att säga upp kontraktet så vi skulle få chansen att se över våra möjligheter 

till andra lösningar än vår nuvarande leverantör Comhem och till att förhandla fram en 
annan och möjligen bättre lösning för vår del. Styrelsen gav IT-gruppen i uppdrag att ta in 
förslag och offerter från andra leverantörer av IT-lösningar och att be om alternativa 

förslag från Comhem. Detta arbete är mycket komplext och tidskrävande eftersom det har 
krävt att andra leverantörer sett över hela området för att kunna beräkna kostnader, 

kabellängder mm. Resultatet av IT-gruppens arbete redovisades på årsmötet. 

 

 

 

 

Grävningen 

Grävningen utfördes under mars månad av Henrikssons  
Gräv. Arbetet utförs med långarmad grävmaskin där  

tillgången på maskiner är begränsad, vilket försvårade rekrytering av en lämplig grävfirma. 
Grävningen utfördes med en grävmaskin som gick ut på isen på stockar. Grävmassorna 

lades på kanalens södra sida. Grävningen utfördes i grevens tid då vårvärmen gjorde en 
kraftig attack just under den vecka då grävningen utfördes.  
 

Kanalen är nu nästan 3 gånger så bred som förut med väsenligt bättre genomflöde, vilket 
borde betyda mindre odör från sommarvattnet. Kostnaden för grävningen har fakturerats 
till oss, 40.100 SEK exkl moms. Denna kostnad överskrider den summa vi tog in i extra 
avgift, men i förhållande till det antal arbetstimmar grävmaskinsarbete vi fick var det ett 
bra pris. Övriga kostnader är handläggningsavgift för ansökan till Länsstyrelsen och en 

handläggandeavgift till Hammarö kommuns miljökontor samt kostnad för uppförande av 
ett nytt staket. 

 

 


