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Administration mm.  
 
Styrelsens ledamöter 2020:  
Magnus Romander ordförande  
Reine Alm vice ordförande  
Fredrik Jansson sekreterare och vattenansvarig 
Christer Carlsson kassör   
Jan Olsson vägansvarig  
Pehr Lindström skog- och parkansvarig  
Evy Bergman byggnadsansvarig 
Martin Viredius sjöansvarig 
Andreas Jansson suppleant 
Mats Pettersson suppleant 
 
 
Byfogdar 2020:  
By 1 Sten Andersson  
By 2 Bengt Jensen  
By 3 Monika Carlsson  
By 4 Susanne Pettersson  
By 5 Stefan Tyni  
By 6 Lars Hjalmarsson  
By 7 Hans Lindstedt  
By 8 Johan Hanzon  
By 9 Mats Pettersson  
 
Revisorer 2020:  
Margareta Dahlner och Yngve Rydberg 
 
Revisorssuppleant 2020:  
Hans Erlandsson 
 
Ordinarie årsstämma hölls den 12 september 2020 i Spersboda. 
 
Styrelsen 
Har sammanträtt 10 gånger under året. 
 
Vattensektionen. 
Under 2020 har vattensektionen utfört normalt löpande underhåll samt provtagning enligt 
Kontrollmyndighetens schema - inga anmärkningar. 
Vi har även spolat alla fyra av föreningens brunnar med klorerad tankbil för att rengöra och öka kvaliteten. 
Skillnad märktes framförallt på båda vinterbrunnarna. 
3 läckor har lagats under året, varav en större. Även taken på tre av brunnarna har bytts ut, filter och mätare 
har installerats i Postängsbrunnen. 
Vi har levererat 2845 m3 vatten. 
 
 
Vägsektionen  
Sedvanligt underhåll har utförts såsom hyvling, grusning, sladdning och plogning.  
Under sommaren har ett flertal farthinder varit utplacerade och det har haft god effekt på hastigheten. Det har 
tyvärr förekommit skadegörelse på våra farthinder som vi har fått lägga ner tid på att åtgärda. Vi har även fått 



sätta upp plogpinnar på vissa avsnitt av vägen på grund av att vissa genar i kurvor efter vägen. Till följd av 
genandet riskerar vägen att rasa ut i dikena. 
 
Vägen och underhållet av den är dimensionerat efter fritidsboende med det begränsade slitage detta innebär. 
Det innebär också att finansieringen i form av vägavgiften är dimensionerad efter det. Under det här året har 
fastigheterna varit bebodda i långt större omfattning än tidigare år. Trafiken har därför varit mycket mer 
omfattande i form av både boende, besökare och tunga transporter. 
 
Det finns en rad orsaker till att potthålen uppstår. En viktig orsak är slitage på vägen genom för hög hastighet. 
På vissa vägsträckor är det just nu också en del ojämnheter och gropar som uppstått efter fiberdragningen. 
Detta kommer att justeras genom av IP Onlys försorg och en slutbesiktning av vägarna kommer att göras med 
oberoende besiktningsman. 
 
 
 
Byggnad - och parksektionen  
 
Skog och park  
Skog 
Avverkning har under året varit mer sparsam än tidigare år, främst beroende på väder och vind. Arbetet ligger 
ändå i fas med skogsvårdsplanen. 
Ängar 
Mot bakgrund av det kraftigt minskande antalet pollinerande insekter utfördes ingen slaghack av ängarna runt 
midsommar i syfte att klarlägga potentialen för blommande örter. På ängen runt Gubbacken, mellan 
Kusbodavägen och Spersbodavägen, identifierades 32 olika blommande örter varför delar av denna äng under 
2021 kommer att slås och räfsas med godkända aggregat för att möjliggöra framtida bidrag för slåtterängar 
från Jordbruksverket. 
Dikesrensning och gräsklippning har utförts som tidigare år. 
Familjedagar 
På grund av pandemin organiserades inga Familjedagar under 2020. 
Ungdomsarbete 
Ungdomsarbete utfördes även i år. Sex duktiga ungdomar från byn oljade bryggor och spänger samt avlägsnade 
sly. 
 
Ladan och bryggorna 
På grund av den pågående pandemin har ingen verksamhet förekommit i Ladan. En mindre vattenläcka 

uppstod i köket under vintern. Den föranledde inga andra åtgärder än en mindre rörreparation och städning. 

Sjön  
Arbetet med Trehörningen har även 2020 inriktats på att minska övergödningen och igenväxning av sjön. 
Under året genomfördes dock bara en klippning av undervattensvegetation eftersom den klippning som 
genomfördes under försommaren visade sig extremt dyr. Den höga kostnaden berodde i första hand på 
osedvanligt stor tillväxt av gäddnate.  
 Klippningen av växtligheten i främst Spersbodaviken är ett led i ambitionen att minska den övergödning som 
uppstår internt när axslinga, vattenpest, gäddnate och näckrosor sjunker till botten och bildar näringsrikt slam 
som täcker stora bottenområden. 
Övergödningen beror dock också på att några av inflödena till sjön innehåller relativt stora mängder fosfor och 
kväve. Den saken bekräftades av en undersökning som gjordes av studenter vid Uppsala universitet under 
våren 2020.  
Undersökningen kom till på initiativ av den sjövårdsgrupp som bildades under 2019. Gruppen består av 
sommarstugeägare med marinbiologiska sakkunskaper som hjälper till att finna lösningar på problemen i 
Trehörningen. Undersökningen visade att främst tre inlopp innehåller skadligt stora näringshalter: 
Dels inloppet längst in i Spersbodaviken som samlar avloppsvatten från de norra delarna av byn, dels inloppen 
som går över hästgårdarna och dels inloppet som går över Östanås mark vid infarten till Spersboda. 
De tre skadliga inloppen ska åtgärdas. I ett första steg har vi installerat en fosforfälla som filtrerar vattnet från 
det norra stugområdet genom kalk. Hästägarna har informerats om problemen och lovat anlägga en våtmark 



som tar upp näringsämnen innan de når sjön. Ägaren till Östanå ska tillfrågas om möjligheten att anlägga en 
fosforfälla på hans mark. 
Under året började styrelsen också att utforma en sjövårdsplan som ska styra det långsiktiga arbetet med att 
minska övergödningen av sjön. 
I Augusti arrangerades också en sedvanlig fisketävling. Mängder av familjer deltog och fick relativt stora 
mängder fisk, främst gädda och abborre. 
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