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NYHETSBREV för Granens Samfällighetsförening 
NR 1. JUNI 2022. Nyhetsbrevet utkommer vid behov under året 
Redaktör: Lillemor Frenkel 
 
 
BEVATTNINGSFÖRBUD! 
Nu går vi in i en sommar med rekordlåga 
grundvattennivåer vilket måste tas på stort 
allvar!  Det är vi fastighetsägare tillsammans 
som äger vattenverket och ansvarar för 
förbrukningen! 
 
Vi har bara ett borrhål där vi får ett fantastiskt vatten. 
Det ska användas till hushållet och det är absolut 
förbjudet att använda vårt dyrbara vatten till att fylla 
pooler och vattna gräsmattor med.  Om det går 
onormalt mycket vatten finns alltid risken med salt-
vatteninträngning och det skapar samtidigt oro för 
läckage.  
 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och Granens 
huvuduppgift är att producera hälsosamt och rent 
dricksvatten via vattenverket Björnö GA:4, 
beläget vid Slingerstigen 104 B.  
 
Dricksvatten räknas som ett livsmedel från den 
punkt där vattnet tas in i vattenverket enligt 
svensk lagstiftning. Värmdö kommuns bygg-, 
miljö- och hälsoskyddsnämnd har ett lagstadgat 
ansvar för kontroll av anläggningar för 
dricksvattenförsörjning till vilket Björnö GA:4 
hör. Vattnet kommer från grundvatten i geolo-
giska formationer i berggrunden och renas i flera 
omgångar med silning, kemisk rening och UV-
ljus. Enligt det av myndigheten fastställda 
kontrollprogrammet tas prover flera gånger 
årligen för att fastställa att kvaliteten är fullgod. 
Analysproverna tas av föreningens ansvarige 
drifttekniker Steinar Thon och skickas till ett 
certifierat vattenlaboratorium. 
Tjänligt är det högsta betyg som laboratoriet ger. 
Analysresultaten kan ses i sin helhet på Granens 
hemsida samt nämndens sammanfattning av 
gångna årets provtagningar och resultat. 
 
Eftersom varmvatten inte är ett livsmedel enligt 
livsmedelslagen ska det inte ingå i användning 
till matlagning och dryck. Det kan fälla ut koppar 
ur rör som särskilt små barn är känsliga för. 
 
Bevattningsförbudet som råder på Slingerstigen 
innebär att de som har pool eller badtunnor måste 
anlita annan vattenleverantör för att fylla dessa!  
 

Kort från årsstämman 
Den 31 mars var det årsstämma i Granens 
samfällighetsförening i Ingarö Föreningshus och 
endast 14 ombud var närvarande.  
Under året har styrelsen utrett status på Granens 
vattendistributionsnät. Alf Segergren, Steinar 
Thon, Peter Wollin samt Stefan Wiberg har 
ingått i arbetsgruppen. De har inventerat 
befintligt ritningsunderlag, dokumentation, 
protokoll, foton mm kring vattenverk och 
ledningar. Även intervjuat personer som deltagit 
i reparationer av läckor under åren. Utifrån 
tillgängligt underlag och sammanvägning av 
historiken ser arbetsgruppen inget överhängande 
behov av renovering. 
 
Medlemsavgiften för Granen under 2022 
bestämdes på stämman till 4 000:-, vilket 
fördelas på två betalningar. 
Stämman uppdrog åt styrelsen att se över och 
inventera befintlig brandutrustning och 
brandposter med syfte att förnya och uppdatera 
dessa så att de återigen är i acceptabelt och 
hanterbart skick. Samt att undersöka möjligheten 
till gemensam upphandling av brandsläckare och 
påminna om vikten av brandvarnare. 
 
Parkeringsfrågor är inte Granens ansvar 
Stämman avslog en motion och styrelsens förslag 
om avbärarräcken för vissa P-platser med 
motiveringen att parkeringsfrågor inte ligger 
inom samfällighetens arbets- och ansvars-
område. För att tydliggöra ansvaret för vägar och 
P-platserna på Slingerstigen har styrelsen haft 
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förnyad kontakt med Lantmäteriet och 
konstaterar att: 
”Björnö MSV ekonomisk förening äger marken 
som inte tillhör samfälligheter eller är enskilda 
fastigheter. Vägar inom Klacknäset förvaltas av 
Klacknäsets vägförening. 
P-platser som ligger längs Slingerstigen och 
närmast vägen ligger på MSVs mark och 
förvaltas av vägföreningen. Asfalterade P-platser 
innanför dessa ligger på Granens mark och sköts 
av vägföreningen på uppdrag av Granen.” 
Därmed hänvisas frågor angående P-platser, 
uppställda fordon och ev husbilar till 
Vägföreningen i första hand. 

Granens styrelse 
På stämman valdes Britt-Inger Fredriksson till ny 
ordförande. Hon har bott på Slingerstigen sedan 
2012 och varit suppleant under ett år. Bitte är 
ekonom och har erfarenheter från styrelsearbete 
inom bostadsrättsföreningar. Hennes främsta 
uppgifter är kontakter med Granens medlemmar 
och att se till helheten.  
Lillemor Frenkel är sekreterare och vill bidra till 
kommunikation och god grannsamverkan. Jobbar 
som organisationskonsult och har bott här sedan 
2018. Förutom sekreterarsysslan planerar hon 
medlemsmöten och kontaktar nyinflyttade. 
Slingerstigens A-Ö finns på hemsidan! 

Kjell de Meijere är kassör med ansvar för 
uppföljning av ekonomi, redovisningar och 
årsmöteshandlingar. Han uppdaterar också 
Granens hemsida som du hittar under de olika 
föreningarna på www.ingaro.com  
Steinar Thon är Granens drifttekniker för 
Vattenverket, vilket kräver ständig tillsyn. 
Jourlista för vattenverket finns hos styrelsen. 
Steinar når du på 073-377 02 20.  Han jobbar 
även med avverkning och underhåll för Granens 
gemensamma mark. 
Kia Karlman är ordinarie ledamot som bott här i 
fem år. Hon är pensionerad infektionsläkare med 
ett specialkunnande kring vatten, (som vi övriga i 
styrelsen är så tacksamma över).  
Joakim Sundh är nyvald suppleant som bott här 
med fru, två barn och en hund sen åtta år. Han 
kommer att följa med Steinar för att lära sig mera 
om Vattenverket. 
Jan Bäckelin är kvar som suppleant och bedriver 
uppsökande samtal med grannar i olika frågor. 
Just nu avser Jan att knacka på för att prata mera 
om vårt vattenverk!  
 
Inbjudan till medlemsmötet 
Granens styrelse hälsar alla boende på 
Slingerstigen välkomna till ett medlemsmöte för 
att främja grannsamverkan och diskutera kring 
om Granens viktigaste uppgifter, såsom vårt 
vattenverk och vård av våra gemensamma park-
områden samt även ta upp frågan om brandför-
svar som kom upp på senaste årsmötet.   
 
TID:  Lördagen den 13 augusti  
          kl 15.00 – ca 17.00  
PLATS:  Boulebanan, lekplatsen  
ANMÄL:   Deltagande till Kia Karlman S 92, 
kia.karlman@gmail.com alt tel 070-456 58 86, 
senast den 9 augusti. 
 
Skriv upp i kalendern redan nu! Granen bjuder på 
förfriskningar. Om vädret tillåter fortsätter vi 
som vill med grillkväll nere i Kärringviken! 
Kanske blir det underhållning av Jan Bäckelin… 
 
Inbjudan sätts upp på anslagstavlorna samt läggs 
ut på hemsidan. Mailas till alla som meddelat e-
postadress. 
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Städdagen tillsammans med MSV genomfördes den 7 
maj i lätt regn, Efteråt grillade vi korv upp vid 
lekplatsen!  


