
 
 
 

 
2020-12-16 
 
Alla medlemmar i Ingaröstrands Samfällighet 
 
Hej! 
 
Här kommer årets sista informationsbrev från styrelsen detta 
märkliga och ovanliga år 2020. Trotts Corona, som ställer till det 
för oss, händer det saker i vår förening. Här kommer lite 
information. 
 
• Bastun: 

Malin och Markus Björn, malin.bjorn75@gmail.com, boende på 
Hästskoslingan har blivit våra nya kontaktpersoner till bastun. 
Ett stort tack till Anne och Tomas Karlsson som har haft hand 
om bastun sedan starten. 
 

• Ekonomi: 
Vad gäller ekonomin för vår samfällighet så kommer året att 
sluta med ett överskott, det finns dock sådant som 
bryggbelysningen och dikesgrävning som måste åtgärdas under 
kommande år. Vårt vinterunderhåll av vägarna med snöröjning, 
sandning och sopning har genom åren varierat från runt 20 000kr 
till 95 000kr vilket utgör en osäkerhet i planeringen. Vi bör 
också bygga upp våra tillgångar igen enligt vår ekonomiska 
policy ”till en nivå som minst motsvarar summan av föreningens 
årliga intäkt av medlemsavgifter”. Det kan komma att medföra 
avgiftshöjningar och styrelsen återkommer i så fall med ett 
förslag till stämman i vår.  
 

• Vägpumparna: 
Styrelsen har tagit prov från vattnet från våra vägpumpar för 
analys av kemiska och fysikaliska parametrar. Proverna från fyra 



av brunnarna har dessvärre visat sig vara hälsomässigt 
”otjänligt” pga. förhöjd blyhalt. Detta gäller pumparna vid 
Björnsjövägen, Myrängsvägen, Fågelviksvägen och 
Eklövsvägen. Enligt analysprotokollet kan blyhalten ge upphov 
till risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag. Vattnet 
bör ej användas till dryck och livsmedelshantering. Provet från 
pumpen vid busshållplatsen Fågelviksvägen/Hästskoslingan 
visar att det vattnet är helt ok.  
Så när ni går förbi den pumpen, pumpa mer än gärna upp vatten 
så har vi möjlighet att hålla den ren och igång. 
 

• Stämma: 
På grund av Corona kommer vi ha två alternativa dagar för 
stämma 2021 men det återkommer vi till när vi vet mer hur det 
nya året utvecklar sig. 
 

• Facebook grupp: 
Styrelsen har bestämt att starta en sluten Facebook grupp, som är 
till för de medlemmar som vill.  Självklart ska vi fortsätta med 
information på detta sätt också, Facebook gruppen är typ till för 
tex köp sälj, önskar promenadkompis etc. 
 

• Vårpromenad: 
Promenad i skogen tillsamman, på våra allmänningar?                  
Ja det blir det den 22 maj, vi återkommer om tidpunkt. Tanken 
är att var och en packar en fikakorg och så går vi runt och kollar 
på våra allmänningar. Ciceron blir Thomas Ekbäck boende på 
Myrängsvägen.  Mer info kommer men boka in datumet i era 
almanackor.  
 

• Sist men inte minst, ni har väl inte glömt att svara på Kates mail 
om brygg platserna. 

 
 
 
 
 



 
Älgen kollar in oss alla och välkomnar oss till hennes skog! 
 
 

 
 
 
 
Nu önskar vi er alla 
 

 
 


