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HORRMUNDBERGET
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kläppen 2015-02-16
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HORRMUNDBERGETS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2014
Styrelsen har bestått av:
Lars Erik Jaldelid
(ordförande)
Kerstin Sjödahl
(kassör)
Rolf Johansson
(sekreterare)
Thomas Molander
(Ledamot)
Håkan Sandberg
(suppleant)
Möten under verksamhetsåret 2014
5 styrelsemöten varav två på telefon. Övrig kontakt genom mail och telefon.
Drift och underhåll av vattenverk, ledningar, ventiler har sköts av Husoms Alltjänst.
Snöröjning och sandning har utförts av Östenssons Entreprenad AB.
Mindre vägskador har lagats.
Vattenverket.
Turbiditeten (små cedimentpartiklar)i vattenverket har fortsatt under 2014. Styrelsen har beställt
och installerat 3 spolventiler för att förbättra turbiditetsproblemet. Alternativet hade varit att
installera ett reningsfilter vid vattenverket till en kostnad på drygt en 1 miljon kr:-. Nu avvaktar vi
vad som händer med vattenfrågan i Kläppen. Projektering i Vattengruppen fortgår där alla
föreningar inkl. KSR deltar.
Alla vattenproven är godkända med anmärkning av turbiditeten.
Vattenreservoarerna vid vattenverket är rengjorda inför säsongen.
På förekommande anledning vill styrelsen ytterligare en gång påpeka att ”Mora-ventilerna”
måste vara i helt öppet läge eller helt stängt. Detta för att undvika läckage. Det är stugägaren
som har fullt ansvar för dessa eftersom de finns på stugägarens tomt.
Flera stugägare har haft grus i sin inkommande vattenledning. Detta kommer inte från
vattenverket. Troligen har det slarvats vid inkoppling av nya fastigheter. Ansvarig för inkoppling
är fastighetsägaren och den entreprenör som utför arbetet. Om det kommer in grus i ledningen
vid sådant arbete så sprids gruset i området och det tar lång tid att få bukt med problemet.
Nu har vi spolat vattenledningarna med hjälp av de nya spolventilerna.
VA-nämndens dom ang. drift av vatten i Kläppen kom 2014 10 13.
”VA-nämnden fastställer Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut med den ändringen att MalungSälens kommun skall tillse och ordna en allmän vattenförsörjning inom området senast den 31
dec 2022.
Beslutet är överklagad av Malung-Sälens kommun. Vilket i klartext betyder att något gällande
beslut inte finns f.n.
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Vägar inom samfällighetsområdet
Arbeten som utförts inom området:
Snöröjning och halkbekämpning av vägar. Maskinell slyröjning i vägslänter.
Vårsopning av vägar.
Grusning och sladdning av Förarvägen.
Tillfartsvägen (Kläppens samfällighetsförening)
Hål har lagats.
Grönområde
Trädfällning och slyröjning har utförts under 2014.

Föreningsdagen
Denna genomfördes även i år med lyckat resultat. Ca: 40 personer var ute på grönområdet och
samlade ris och eldade. Dagen avslutades med grillat vildsvin. Lars Siverskog ordnade med
vildsvinet.
Bilder från röjning och samkväm finns på Facebook. Ansvarig för sidan är Thomas Molander.
Ekonomi.
Vid årsmötet redovisas budgeten. Utfallet följde budget under 2014.
Styrelsen

Lars-Erik Jaldelid

Kerstin Sjödahl

Thomas Molander

Rolf Johansson
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