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verksamhetsåret 2019
Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls 2OL9-O4-27. I stämman deltog 34 personer och 26 fastigheter var
representerade.

Styrelse
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Dejve
Hans Gustavsson
Åsa Ljung
Elin Nordblom
Uno Sand
Rose-Marie Holst
Berit Barkin
Kent

Ordförande samt ansvarig för vatten
Ansvarig för vägar och grönt
Ansvarig för ekonomi

Sekreterare
Ansvarig för reningsverk och avlopp

Suppleant
Suppleant

tur att avgå vid kommande föreningsstämma är ledamöterna Kent Dejve, Uno Sand och Elin
Nordblom samt suppleanterna. Suppleanterna väljs för ett år i taget.
I

Styrelsen har under mandatperioden haft 6 protokollförda sammanträden.

Revisorer
Revisorer har varit Tore Dufberg (sammankallande) och Reidar Fiskum samt revisorssuppleant Ann-

Britt Ullström.

Valberedning
I valberedningen har ingått Lars Persson (sammankallande), Lisbeth Dufberg samt Tom Einarsson
(suppleant).

Vägar och grönområden
Vägar
Under 2019 har tre lass med grus köpts in till förbättring av backar (Dammetorp och Nilsatorp) samt
ett lass liggande till diverse underhåll på vägarna. Även i år saltades vägarna i hela området.
Gällande avtal för vägunderhåll och snöröjning har förlängts med Fredrik Åström. Avtalet gäller ett
år, till och med juni 2020.

Grönområde
Arbetsdagen som skulle genomföras på långfredagen beslutade styrelsen att flytta till lördagen den
17 augusti, som senare även ställdes in.

Jordfalls Samfällighet

Positivt var att en del medlemmar grävde upp skunkkalla i bäckravinen och lade dessa i plastsäckar
som senare transporterades till återvinningscentralen för att brännas.
Positivt var även att Bokenäs lF självmant körde ut ett flislass, som föreningen beställt, på stigen

utmed bäckravinen.
Kl

ippning av midsommarängen utfördes maskinel lt.

Klippning av gräs på stigar i området och ner till båthamnen samt runt vattenverk och brunnar har
genomförts under sommaren.
I år testades en ny variant av dikesklippning. En enklare dikesklippning genomfördes under
sommaren. En större klippning genomfördes under hösten då diken och slänter men även kvistar och

v
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grenar intill och över vägarna togs bort. Arbetet utfordes av Fredrik Åström och kommer att
utvärderas.
Fredrik Äström tar endast uppdrag av styrelsen när han är på föreningens område och utför arbete.
Är det någon av våra medlemmar som har önskemål om fällning av träd på föreningens mark, gäller
att först kontakta styrelsen för godkännande. Om godkännande ges, märks dessa träd ut av styrelsen
som kontaktar Fredrik Åström.

om någon medlem har önskemål att få träd fällda på sin tomt kan vederbörande kontakta till
exempel Fredrik Åström för nertagande. Kostnaden för detta får fastighetsägaren stå för själv.

Vatten
Vattenförbrukningen varierar från ca 5 kubikmeter per dygn under vinterhalvåret till som högst 35
kubikmeter under sommarperioden. I år har sommarförbrukningen stannat vid 25 kubikmeter per
dygn utan att vi har haft bevattningsförbud. Medvetenheten om grundvattnet som en begränsad
resurs har ökat allmänt i samhället och i vårt område. Totalt har vårt vattenverk pumpat ut 3,2
miljoner (t.ä.6,2 miljoner) liter vatten till våra hushåll under året.
Vattenprover tas 4 gånger per år för analys. Vattnet är tjänligt och av mycket god kvalitet. Vartannat
år tas dessutom ett mera omfattande prov där ett 70-tal olika prover tas. 2019 var ett sådant år.
/=-

Byte av UV-lampor sker en gång per år. UV-ljuset dödar eventuella bakterier i dricksvattnet innan det
går ut i ledningarna från vattenverket.

Vattenverket med pumpar och annan utrustning kontrolleras varje vecka och växling sker mellan
dubblerad utrustning för att all utrustning ska vara funktionsduglig. En mindre reparation har
genomförts på vattenmätaren.
Området kring brunnarna och vattenverket har rensats från sly och gräset är slaget.
Alla händelser och åtgärder i vattenverket antecknas i en logg.
Grundvattennivån i vår vattentäkt mäts varje timma året runt. Flera gånger om året kontrolleras
värdena och följs upp i vår statistik. Grundvattennivån har under hela sommaren legat mellan 55 och
60 meters vattenpelare.
Grundvattentillgången är således god men vid långvariet högt uttag hinner inte vattentäkten och
vattenverket med att förse oss med tillräcklig vattenmängd. Därför kan bevattningsförbud införas
under torrperioder och då många kommer till sitt hus i området. Så har inte varit fallet i år. Vattnet

Jordfalls Samfällighet

som tas ut ska i första hand gå

till hushållsändamål och inte till trädgårdsbevattning hus-/biltvätt

eller till badpooler och liknande.
Anläggningens storlek gör att den klassas som allmän vattentäkt och regelverket är lika omfattande
som för t.ex. kommunens vatten. Anläggningen inspekteras av kommunens livsmedelsinspektörer

regelbundet.

Projektet ti lstånd för vattentäkt
I

Enligt Eu-direktiv och svensk miljölagstiftning ska en vattentäkt och ett vattenverk av vår storlek ha
tillstånd för vattentäkt och ett vattenskyddsområde kring vattentäkten. Vid ett extra årsmöte den 24
september 2016 beslutade medlemmarna att genomföra projektet. En teknisk beskrivning och en
miljökonsekvensbeskrivning ställdes samman 2OL7 och ett samrådsförfarande påbörjades därefter.
En lägesrapport lämnades på årsmötet 2018.
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Ärendet överlämnades till Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg 2018 som har tagit emot
yttranden från berörda sakägare. Ett avgörande från domstolen lämnades genom dom 2019-02-28
där Jordfalls Samfällighet ges tillstånd att bortleda grundvatten ur uttagsbrunnarna enligt ansökan.
Under 2019 har vi genom vår konsult och vår jurist ställt samman ansökan om vattenskyddsområde
runt vattentäkten. Ansökan har lämnats in till Uddevalla kommun för beredning och beslut.

Avlopp
Under 2019 har 4551 m3 renats ivårt reningsverk, 12,5 kubikmeter per dygn i genomsnitt.
Reningsverket har slamsugits 3 gånger under året och ca 65 m3 slam har transporterats bort av
kommunen varje gång. Det åtgår 6-7 bilar per tillfälle. Fällningskemikalier har follts på 2 gånger a 850
liter. Regelbunden tillsyn av reningsverket sker minst 2 gånger per vecka. Vid driftavbrott i systemet
går det ett SMS-larm till ansvariga i styrelsen.
Gräsmattan utanför reningsverket slås 1gång per vecka från april till oktober. Kullen vid biobädden
klipps ren från gräs och sly 1gång på sommaren.
Claes Karlsson (1:66) har tagit prover på inkommande samt utgående avloppsvatten i reningsverket 8

gånger under året. Årsmedelvärdena är mycket bra och ligger klart under de gränsvärden som
fastställts av Naturvårdsverket. Värdet för kväve ligger på gränsen men dessbättre visar våra prover
på utgående vatten från polerdammen till recipienten (bäcken) ett mycket bra medelvärde under

juni och juli då kvävehalten brukar vara högre.
=.,

Vi har också bytts UV-rör i UV-reaktorn i reningsverket. Nämnda reaktor renar utgående
avloppsvatten från bakterier. Claes Karlsson var behjälplig vilket han även är vid påfyllning av

kemikalier.
Alla åtgärder i och runt vårt reningsverk och avloppssystem registreras i en loggbok.
Den 7 juni hade vi inspektion av kommunen och deras miljöinspektörer. Man kontrollerade drift,
säkerhet och rutiner för handhavandet av vårt reningsverk. Vi fick då inga anmärkningar.

Regelbunden service och underhåll sker enligt vårt serviceafial med Boströms El och Pumpservice
AB. Pumpar och utrustning i pumpgropar och i reningsverket kontrolleras och underhålls.
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Händelser under året
Vi har en pumpgrop vid dammen på Falltorpsvägen. I stort sett allt avlopp går till denna pumpgrop
och pumpas sedan till reningsverket. Den är således central i hela avloppsnätet och det är här
vi
stöter på problem med trasor och stopp i pumparna varje år men i år har det varit exceptionellt.

o
o
.
o
7
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o
o

januaristopp ien av pumparna på Falltorpsvägen. Boströms blir kontaktade,
kommer hit
och åtgärdar problemet och hittar stor trasor i pumpen. Trasan ser ut som en golvmopp!
2Sjunisamma sak igen och samma åtgärder.
9 juli stopp igen. Samma sak och samma åtgärder.
15 juli stopp igen. Boströms är ej tillgängliga så vi (Uno Sand) fick ta upp pumpen
själv för
isärtagning och rengöring samt återställning med hjälp av Kent Dejve.
15 juli stopp igen och samma åtgärder med hjälp av ulf Erntsson.
2ajuli stopp igen med samma åtgärder och hjälp av claes Karlsson.
4

För att undvika mer stopp i pumparna konstruerade Uno en tillfällig trasfälla
som monterades i
pumpgropen på Falltorpsvägen. För att fällan skulle fungera var det tuunget
att rensa densamma 2
gånger om dagen, ett icke behagligt arbete. Under de 14 dagarna som
fällan var på plats hittades
trasor för ytterligare minst 3 stopp.

o
o

2L september stopp i pumparna på Falltorpsvägen.
23 september stopp i avloppsledningen på Dammetorpsvägen. Akutspolning med
spolbil som

åtgärdade stoppet.
Tyvärr har vi även senare fått trasor i avloppsvattnet som har fastnat i pumparna. Varje gång
är det
risk att avloppsbrunnarna breddar och släpper ut orenat avloppsvatten i naturen.
Ätgärderna kostar
oss också en hel del för akut upptagning av pumpar, slamsugning och andra
åtgärder för att få
systemet att fungera igen. Vi uppmanar därför alla att inte slänga trasor, våtservetter
eller annat
utöver avföring och toapapper i avloppet. Detta gäller både oss som bor här och våra gäster
och
besökare.

-

vid genomgång av våra elabonnemang upptäcktes det att vivar högt uppsäkrade på
elförsörjningen
av stora pumpgropen på Falltorpsvägen och reningsverket. Efter konsultation av Boströms
El och
Pumpservice gick det att sänka säkringen från 64 AMP till 35 AMp. Genom det
sparar samfälligheten
10 000 kr per år.

Ekonomi

-

Årets verksamhet enligt redovisningen har efter fondavsätfnin gargstt ett överskott på
1A0 523,98 kr.
Vatten
93 101,90 kr

Avlopp
Väg &

Grönt

3

8 3 39,921<r

-30 917,84 kr

För 2019 finns ett överskott i vattensektionen som till viss del tiicker 2018 års örlust.
Detta då det
beslutades att inte lånefinansiera vattenskyddsprojektet utan anvåinda likviditet från
vara fonder. Av
överskottet på 93 I 0 1,90 avser ca 28 000 kr den ordinarie vattenverksamheten och resten
avser

vatten skyddsproj ektet.

Efter skogsavverkningen har vi zzg 93 I kr per den 3l/12 2019 pä ett skogskonto hos södra.
Beloppet
beskattas inte så länge det står på detta konto, dock max 10 år. Ingen utbetalning
har gjorts under året.
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Belopp i våra fonder

Vatten
82 235 kr
Avlopp
165 654 kr
Väg & Grönt 46 507 kr

Ovrigt
Genom förenings hemsida kan medlemmar hålla sig informerade om vad som händer inom området
samt ladda ner aktuella dokument som ett komplement till det som anslås på anslagstavlorna.
Styrelsen har också en e-postadress som bevakas kontinuerligt. Under året har hemsidan haft 6892
besök. I genomsnitt har WEB-siten 20 besökare per dag men variationen är stor under de olika
årstiderna. Många dokument har lästs eller laddats ner.
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