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Plats: Mötet hölls hos Christer Andersson.

Mötestyp: Extra styrelsemöte vid Båleröds samfällighetsförening/7 - 2021. Digitalt möte.
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deltog via länk.
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AKTIVITET AN-
SVAR

7.1  Ordförande Per Vaadal hälsade välkommen och öppnade mötet. Mötet är ett extra 
styrelsemöte för att diskutera de ekonomiska och praktiska följderna av skyfallet i 
veckan 30, då vägar, diken med mera förstördes.
 

 Skyfallet som kom över Båleröd-området den 29:e juli på morgonen, uppmättes ca 65 
mm nederbörd mellan klockan 10 och 11 och ca 100 mm i perioden 05 – 15.
Inom Båleröd samfällighet är det ca 2500 m väg, av dessa blev ca 1800 m väg påfört från
väsentliga till mycket stora skador. Strandbergsvägen/Starkmansbacken var inte körbar 
och vägarna Sjövägen, Bergsvägen och Dalvägen hade till dels mycket stora skador. 
Vesslevägen, Skogsmyrsvägen och Strandvägen hade också märkbara skador; - det 
samma var tillfället med vägen till båtuppställningen.

 Styrelsen fick i loppet av 29: e juli information om följande skador/problem på 
fastigheter inom samfälligheten:
- 2 fastigheter hade vatten i källare/grunden.
- 1 fastighet hade problem med fibernätsförbindelsen.
- 3 fastigheter hade skador på egen avköring från fastighet. 
        

 Vägkontakt Peter Klang och ordförande besiktigade skadorna efter skyfallet den 29:e 
juli. Med bakgrund av besiktningen, startade Mattias arbetet med att laga vägarna efter 
regnet och arbetet har pågått sedan dess. Målsättningen med detta arbete är att återställa 
vägarna till körbart tillstånd så snabbt som möjligt. Detta också för att säkra 
samfälligheten tillgång till sophämtning och utryckningstjänster om nödvändigt.   

 Styrelsen diskuterade de eventuella ekonomiska konsekvenser av skyfallet samt behovet 
av att eventuellt göra omprioriteringar i driftsbudgeten för 2021. På mötestidpunkten 
hade styrelsen inte något anslag över nödvändiga återställningskostnader bort sett från att
det nog ville vara fråga om kanske 200 000 kronor eller mer. Frågan om omprioriteringar
kunde bli aktuellt. I så fall kan detta gälla i första hand gungställning till ängen och 
huvudpump till vattenanläggningen. 

 Styrelsen har tagit kontakt med vårt försäkringsbolag If för att kolla om vi kan få 
ersättning för skadade vägar. (I samband med att protokollet slutförs, har styrelsen fått 
mail från försäkringsbolaget som bekräftar att skadestånd, för nödvändig återställning av 
skadan, kan påräknas).

 I samband med återställningen av skadorna ska styrelsen avklara samfällighetens praxis 
med hänsyn till vem som har ansvar för underhållet av vägtrummor i infart till fastighet.  



Många vägtrummor inom samfällighetens mark är för dåligt dimensionerade, i 
förhållande till möjliga framtida skyfall, och måste i samband med återställningen bytas 
ut. Styrelsen vill med bakgrund i signaler från försäkringsbolaget diskutera vilka arbeten 
som måste göras ”på kort sikt” och vilka som kan göras ”på längre sikt”.

 Per och Christer vill i loppet av hösten 2021/vintern 2022 göra en plan för framtida 
förbättringar (dikesgrävning, nya trummor med mera). 
I samband med röjningsdagen i höst (2021) kan det bli aktuellt att också rensa diken 
inom området.

 Styrelsen har också beslutat att ingå ett avtal med Mattias (vägförvaltaren) om att rensa 
dagvattenbrunnarna 2 ggr/år.
(I samband med omtalade skyfall, blev det konstaterat att några brunnar var mer eller 
mindre täta).

 Om det kan sägas något positivt efter nämnda skyfall, så konstateras det att det jobb som 
lagts ner på ängen har gett positiva resultat. 
Inga översvämningar blev registrerade på själva ängen, så som det tidigare har varit, när 
det har varit regnoväder.

 Styrelsen ber om att fastighetsägare kollar trummor under egen avkörning och eventuellt 
rensar rören. Alla fastigheter skall ha en fungerande trumma i samband med avkörningen
från egen fastighet.  

7.2        Mötets avslutning. 
 Per avslutade mötet.

Nästa möte blir hos Christer 31/8 2021, kl. 19.00.                                

Protokollförare                                              Justerare

Eva Solvang                                                  Per Vaadal


